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ÖNSÖZ:
Kıbrıs, Türk Mücadele Tarihinin bir dönemine· damgasını vuran: Necati
Ôzkan 1926 .yı.lrnda Belediye

Meclisi

seçimlerini

kazanmasından

. başJ•ayarak

aktif siyaseti bıraktığı. 1954 yılına kadar süren JO yıllık dönem zarfında Kıbrrs,
Türk balkının
mihenk

siyası bilinçlenme

taşlarından

aydıularıcr

biri

hareketi

olmuştur.

Ne

içinde

mutlu

yer almış: ve bu hareketin

ki tarihı

bir süreç . olan bu dönemde Necati

Özkan,

açıdan

uyarıcı

düşüncelerini

ve

. yazıya

dökmek ihtiyacını duymuş; hatta. 1949 yılından itibaren toplumsal olaylan ve. bu
olaylara

yönelik,

kendi

siyasi

yaklaşımlarını

yansıtan

İstiklal

Gazetesini

makaleler,

sosyal

ve

yayınlamıştır.
İstiklal
hareketler

Gazetesi 'nde

yayınladığı

içinde Kıbrıs Türk toplumunun

toplumları

arasındaki

ilişkileri

yaşayışını

Jrdelemekte

incelerken

, böylece

siyasi

Türk ve Rum

dönemin

siyasal

ve

kültürel bir panarornasınr vermektedir.
Hazırlamaya
İstiklal

çalıştığım

Gazetesi'nde

bu yüksek lisans tezimde

yayınladığı

siyasi

Özkan'm, dönemin siyasi meselelerine

1952-53 yıllarında

makalelerden

hareketle,

Necati

yaklaşımını ve çeşitli konularda toplumu

etkileyen olaylara müdahale nedenlerini açığa çıkarmayı amaçladım.
Makalelerin değer lendirflmesi

sürecinde öncelikle, Kıbrıs Türk tarihini gözden

j

geçirmeye çalıştım. Kıbrıs Türk toplumunun varlık mücadelesi içinde tarihin bir
parçası

olarak

olmalıydı.

Necati

Özkan

Bu~un yanında

da

Kıbrıs

Türkiye,

adasının

Yunanistan

geçmişinden

ve. İngittere.'nin

etkilenmiş
tarihleri

çalışmam için büyük önem taşryordu; çünkü. bu ülkeler tarihi sebeplerle

de

adaya

kopmaz bağlarla bağlıydılar ve bu durum uzun yıllardır değişmemişti.,
Tez çalışması

süresince yakın tarihimizle

ilgili pek çok bilgiye. ulaşma- imkanım

oldu. Böylece sadece tez konum çerçevesinde
zengin bilgilerle
olanağını

buldum.Bu

konusundaki
çalışmaya

tarihimize

ısrarlı

nedenle

öncelikle

yönlendirmelerinden

katkılarından

teşekkürlerimi

ve siyasetimize

dolayı

tez

kalmadan edindiğim değişik ve
daha farklı bir açıdan yaklaşma.

yüksek
dolayı

hocam

lisans
aileme

Doç.

Dr.

çalışması

yapmam

ve. konu seçimi
Bülent

sunarım. Ayni zamanda bu çalışma süresince

ile.

Yorulmaz' a

bana destek olan

tüm arkadaşlarıma teşekkür etmeyi de bir borç bilirim.

Naciye Kazaz

GİRİŞ

1899 yılında Lefkoşa' da dünyaya gelen Necati Özkan Lefkoşa Türk
Lisesi'nde eğitim görmüş, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle yüksek tahsil yapma
olanağı bulamamakla birlikte Türk edebiyatı ve hukuk dersleri almıştır.(

ı)

Yerli Türkçe gazetelerde devamlı olarak Türk halkının sorunları ile
ilgili makaleler yazan Necati Özkan 1926 yılında Lefkoşa Belediye Meclisi
seçimlerini kazandı.Dört yıl sonra , 1930 yılında ise Kıbns'ın

en büyük seçim

bölgesi olan Lefkoşa I Girne kazalarından adaylığını koyarak sömürge idaresinin
desteklediği.adaya

karşı büyük bir çoğunlukla seçimleri kazandı ve Kavanin

Meclisi'ne (Yasama Meclisi) girmeyi başardı.rz.ı

Mısırlızade Mehmet Necati Bey , Kavanin Meclisi üyeliğine
seçildikten sonra Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması için sömürge
yönetimine karşı büyükbir

mücadele vermiştir.

1 Mayıs 1931 'de Lefkoşa 'da

kendi evinde bir kongre toplar. Kongre'de Evkaf konusu, Şer'i mahkemelerin
durumu, Lise ve müftülük sorunları gôrüşülür.Rumların

Enos is faaliyetlerini

konu alan konuşmalar yapılır.150 köyden gelen halk temsilcileri

Kıbrıs Türk

hatkı adına Avukat Ahmet Sait Hoca'yı Kıbrıs Müftüsü il an ederek Sömürge
yönetimine karşı önemli bir emrivaki yaratırlar.

1931 yılına gelindiğinde Rum ve Yunanlıların yıllardır sürmekte olan
Enosis propagandası da patlayacak birikime ulaşmıştır.Patlamanın
için ufacık birkıvılcım

gerçekleşmesi

yeterlidir. Bu kıvılcım ' İngiliz sömürge yönetimi

tarafından yürürlüğe konan Yeni Gümrük Vergisi Yasası olur . Sözkonusu yasa ,
daha önce Kavanin Meclisi'nde

Necati Özkan'ın da desteğiyle reddedilmiştir.

Yasanın yürürlüğe konmasını fırsat bilen meclisteki Rum üyelerden ikisi , olayı
protesto etmek için istifa ederler hareket kısa sürede Enos is yandaşı gösterilere
dönüştürülür.Yasama

Meclisi'nden

istifa eden Rum üyeler , istifalarını

kendi

elleriyle valiye vermek iddiasıyla , papazların ve 5000 kişilik kalabalığın
eşliğinde vali konağına doğru yürüyüşe geçerler. "Enosis" sloganları atarak ve
Yunan ulusal marşını sôyleyerek sopa , taş ve silahlarla binaya ve etrafındaki
muhafızlara doğru saldırıya geçen kalabalık , binayı yağmalayıp yakar .

Rumlar'ın ayaklanması üzerine

, Kavanin Meclisi Lağvedilir, ve ülkede tüm

siyasi hareketler yasaklanır.(J)
I

N ecatiÔzkan

Kavanin Meclisi 'nin dağıtılmasından

sonra siyasi

faliyetl erini gizli olarak yürütmüş İngiliz idaresinin Belediye seçimlerinin
yapılmasına izin vermesi üzerine 1943 yılında yeniden seçimlere girerek
Belediye üyesi olmuştur.

1943 yılında Evkaf Murahhası Sir Münir'in de hazır bulunduğu bir
toplantıda Kıbrıs Türk halkının ilk siyasi örgütü sayılan KAT AK (Kıbrıs Türk
Azınlıklar Kurumu) kurulur. Sir Münir'in katılımı ve kurumun isminin itirazlara
rağmen değiştirilmemesi
uyandırır.(4)

kuruluşta İngiliz yönetiminin parmağı olduğu şüphesini

Ancak toplumun önde gelenleri Kıbrıs Türk halkının böyle bir

kuruluşa ihtiyaç duyduğu görüşündedirler.

Bu yıllarda Dr. Küçük siyasi bir

lider olarak sesini duyurmaya başlamış ve Necati Özkan gibi o da Katak. ın
kuruluşunda yer almıştır. Siyasi çalışmalarına

farklı zaman

ve

zeminlerde

başlamış olari. iki lider, Kıbrıs Türk toplumunun birlik ve beraberlikle hareket
ettiği takdirde , haklarını alacağına ve her türlü engeli aşacağına
inanmaktaydılar. Bu inanç onları Katak çatısı altında birlikte çalışmaya iter.
Kurumun amacı Kıbrıs Türklerinin bilimsel, toplumsal, ekonomik ve
endüstiriyel seviyelerini yükseltmek, enosisi engellemek ve Kıbrıs Türk
toplumunun menfaatlerini korumaktır.(5) Ne yazık ki her iki lider de Katak çatısı
altında umduklarını bulamayarak Katak'tan ayrılırlar.Bu
çok görüşIleri

ayrı l-ış hakkında pek

sürülür.Katak başkanı emekli hakim İzzet Bey'in yumuşak

tabiatlı bir insan olması , Katak'ın siyasetle uğraşmaması ve İngiliz yönetimine
karşı mücadele verilmemesi bu iddialardan bazılarıdır.

Ancak tüm bu iddialar

yanında herkesin kabul ettiği bir gerçek vardır: Necati Özkan ve Dr. Küçük
anlaşamamakta bu da Katak içerisinde büyük huzursuzluklara

neden olmaktadır.

Sonunda iki lider ardarda Katak'tan ayrılırlar. İhasan Ali "Hatıralarım"
kitabında Dr Küçük ile Necati Özkan 'ın prensip anlaşmazlıkları
tartıştıklarını,

isimli

nedeni ile

bu nedenle her ikisinin de Katak'tan istifasının istendiğini

yazar.(6)

Necati Özkan Katak'tan ayrıldıktan bir müddet sonra ilk sayısı 28
Ekim 1949 'da renkli ve sekiz sayfa olarak yayınlanan günlük bir gazete

.çrkarmaya başlar. İstiklaLadını taşıyan gazetede yeni kurulan İstiklal

Partisi'nin

siyasi çizgisi açıklanır, gazete adeta bir parti organı gibi kullanılır ve bir
yandan İngiliz yönetimine,

bir yandan Enosisçi Rumlara ,bir yandan da Dr.

Küçük ve arkadaşlarına karşı mücadele vereceği açıklanır.5 Aralık 1953 tarihi
Necati Özkan için bir dönüm noktası olur. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın
sonucu, tüm mal varlığını kaybeder. Bu yangınla yıkılan .Necati Özkan içinde
bulunduğu maddi güçlükler nedeniyle 13 Ocak 1954 günü gazetesinin yayınına
son verir , partisini de kapatır.

İlhak meselesi ; yüzyıllar boyunca Kıbrıs Türkünün en büyük
sorunlarından birisi belki de birincisi olagelmiştir.

Kıbrıs Türk halkı tüm

sorunlara "İlhak" meselesi ışığında yaklaşmak zorunda kalmış, sorunlara
yaklaşımlarını bu meseleye göre belirleyen toplum liderlerinin
üretme şansları törpülenmiştir

farklı politikalar

,

Necati Özkarı da Türk toplumunun diğer yöneticileri gibi "İlhak"
meselesinin boyunduruğu altında bir politika belirlemek zorunda kalmıştır.
Onun politikası

31 isyanının ortaya çıkardığı gerçeklerle bağlantılıdır.

-Kıbrıs Türk Liderliği , Türkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti 'nin Kıbrıs sorununa el
atacak kadar hazır durumda olmadığını anlamış ve "İngiliz Kalsın"

politikasını

benimseyerek çabalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır.(7J
Anlaşılacağı gibi 31 İsyanına kadar İngiliz idaresine baş kaldıran gözü kara bir
lider olarak tanıdığımız Necati Özkan isyan sonrasında İngilizlere ve Rumlara
karşı daha temkinli olmayı öğrenmiş , siyasetinde büyük değişiklikler

meydana

gelmiştir.

Necati Özkan'ın "Bayraktar Meydanı" isminin değiştirilerek"
Elefterios Venizelos" yapılmasına
bağlantılıdır.

gösterdiği tepki de İlhak meselesiyle

Lefkoşa Belediyesi Rum Başkanı Dr. Dervis Kıbrıs'ın Türkler

tarafından fethinin sembolü sayılan Bayraktar ismini kaldırarak yerine Büyük
Yunanistan hayalinin mimarlarından biri olarak görülen Elefterios Venizelos
ismini getirmiştir. Bu,İlhak

arzusuna dayanan bir harekettir ve Necati Özkan bu

harekete sert bir tavırla karşılık vermiştir.

._

Necati Özkan'ın kendisiyle aynı dönemde siyaset yapan Kıbrıslı Türk
aydınlarla giriştiği Liderlik mücadelesi ise, eleştirdiği kişilerin tamamının bir
. şekilde Dr. KüçükTe bağlantılı olmaları nedeniyle dikkat çekicidir.

Kıbrıs Türk halkı 1878'de adanın İngilizlere kiralanmasından
günümüze kadar geçen 125 yıl süresince devam eden çalkantılı. bir dönem
yaşamakta ve bu çalkantılı dönemi huzura dönüştürecek

liderlere ihtiyaç

, duymaktadır. Yüz yılı aşkın bu süre zarfında elbette liderlik iddiasında olan pek
çok kişi ortaya çıkmıştır. Bugün bu liderlerin bazıları tarihin sayfaları arasında
yerlerini alırken bazıları ise çalışmalarına

devam etmektedirler.

l,ı

I) M. Necati Özkan(l899-1970)

, Ergin Birinci,

Necati Özkan Vakfı yayınları,

1997,
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!-:KIBRIS TARİHİNDE· İLHAK ÇABALARINA
KISA B.İR BAKIŞ

Kıbns'ta ilhak hareketlerinin Yunanistan'ın henüz bağımsızlığını kazanmadığı 1700'lü
yıllara dayanması oldukça dikkat çekicidir. Büyük ideal

,

Büyük Fikir olarak

çevirebileceğimiz "Megali İdea"Yunanistan, Rodos, Kıbrıs ve Anadolu topraklan üzerinde
BüyükYunanistarı'ı kurma ülküsüdür. İlk kez Rhigas Ferros adlı bir Rum tarafından gündeme
getirileri. .: bu düşünceye göre,Büyük Yunanistan'ın başkenti İstanbul (Konstantinopolis)
olacaktır.İlk Megali İdea haritası 1791-96 yıllan arasında Bükreş'te hazırlanmış ve 1796
yılında Viyana'da yayınlanmıştır. Enosis, Megali İdea 'nm bir parçası olarak Kıbns'ın
Yunanistan'a ilhakı anlamında kullanılır ve 1791 'den beri gündemdedir. Dolayısıyla Kıbns'ta
İlhak hareketlerinin başlangıcının bu.tarihlere dayandığını söylemek Yanlış olmayacaktır.
Bilindiği gibi Bizans İmparatorluğu yıkıldığı zaman, Rus Çan, Bizans
İmparatorluk ailesinden bir kızla evli olduğu için kendisini Bizans tahtının da varisi ve
Ortodoksluğun yeryüzündeki hamisi ilan etmişti.(!)Rus Çan'nın bu hareketinden yararlanarak
Megali·· İdea'yı gerçekleştirmek arzusunda olan Rumlar arasında, Osmanlıya karşı bir
hareketlenme başlamıştı.
1799 yılında Yeniçeri isyanını bastırmak göreviyle Kıbns'a gönderilen İngiliz
•

C

Tuğgeneral Sir William Sidney Smith, Amiral Nelson'a gönderdiği raporda, Türklere karşı
silahlanmakta olan Rumların silahlarını da topladığını kaydeder. Görüleceği gibi ayaklanma
hareketleri daha l8.yy'da başlamıştır.(2)
1814 yılında, 1796'da kurucusu Rhigas'ın idam ettirilmesiyle aktivitesini
yitiren Filiki Eteriya, Rus Çan 'nm gizli desteği ile yeniden canlandırılır. Örgüt, 1 Ekim 1820
tarihli oturumunda Kıbrıs ile özel olarak ilgilenme karan alır ve bir yandan Yunan isyanını
ateşlerken bir yandan da Kıbrıs'taki faaliyetlerini yoğunlaştırır.

Ancak coğrafi açıdan

Yunanistan'dan oldukça uzak olan Kıbrıs Rumları bu tarihte benzeri bir ayaklanmayı
başlatmaktan kanlı bir şekilde bastırılacağı gerekçesiyle çekinirler.

1) Kıbrıslı Türklerin Tarihi ,Dr. Nazım Beratıı,Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa , 1999 ,s.19
2) Kıbrıslı Türklerin !erin Tarihi,Dr. Nazım Berath.Galeri Kültür Yayınlan.Lefkoşa, 1999-s.1
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I<ıbns'ta ilhak hareketlerinin Yunanistan'ın henüz bağımsızlığını kazanmadığı
l700'lü yıllara dayanması oldukça dikkat çekicidir. Büyük ideal , Büyük Fikir olarak
çevirebileceğimiz "Megali İdea"Yunanistan, Rodos, Kıbrıs ve Anadolu toprakları üzerinde
Büyük Yunanistan'ı kurma ülküsüdür. İlk kez Rhigas Ferros' adlı bir Rum tarafından gündeme
getirilen bu düşünceye göre.Büyük Yunanistan'ın başkenti İstanbul (Konstantinopolis)
olaçaktır.İlk Megali İdea haritası 1791-96 yıllan arasında Bükreş'te hazırlanmış ve 1796 yılında
Viyana'da yayınlanmıştır. Enosis, Megali İdea 'run bir parçası olarak Kıbrıs'm Yunanistan'a
ilhakı anlamında kullanılır ve 1791 'den beri gündemdedir. Dolayısıyla Kıbns'ta İlhak
hareketlerininbaşlangıcınınbu tarihlere dayandığını söylemek Yanlış olmayacaktır.
Bilindiği

gibi Bizans İmparatorluğu yıkıldığı zaman , Rus Çarı, Bizans

İmparatorluk ailesinden bir kızla evli olduğu için kendisini Bizans tahtının da, varisi ve
Ortodoksluijtiıt yecyü~ndeki hamisi ilan etmişti. (l)R,us Çarı'nın bu hareketinden yararlanarak

Meğ<J,I(

İdea'yı gerçekleştirmek arzusunda olan Rumlar arasında, Osmanlı'ya karşı bir

.,,,.. : . : .: . ·. '

' -:':~~-> . :<. ·. ,.

hareketleıınıebaşlamıştı.
1799 yılında Yeniçeri isyanını bastırmak göreviyle Kıbrıs'ş, gönderilen İngiliz
,,

Tuğgeneral Sir William Sidney Smith, Amiral Nelson' a gönderdiği raporda ·, Türklere karşı
silahlanrtıakta olan Rumların silahl~ını da topladığını kaydeder. Görüleceği gibi ayaklanma
hareketleri daha,,,J 8.yy'da başlamıştırr»
1814 yılında, 1796'da kurucusu Rhigas'm idam ettirilmesiyle aktivitesini yitiren
Filiki Eteriya, Rus Çarı'rlın gizli desteği ile yeniden canlandırılır. Örgüt ,J Ekim 1820 tarihli
oturumunda Kıbrıs ile özel olarak ilgilenme karan alır ve bir yandan Yunan isyanını ateşlerken.,
bif yandan da Kıbrıs'taki faaliyetlerini yoğunlaştırır.

Ancak coğrafi açıdan Yunanistan'dan

oldtlkça . uzak olan Kıbrıs Rumları bu tarihte benzeri· bir ayaklanmayı başlatmaktan kanlı · bir
şekilde bastırılacağı gerekçesiyle çekinirler.

1) Kıbrıslı Türklerin Tarihi ,Dr. Nazım Beratlı.Galeri Kültiir Yayınları, Lefkoşa ,1999 ,s.19
2) Kıbrıslı Türklerin !erin Tarihi,Dr. Nazım l3erat!ı,GalerıtüitiirYayıp!arı,Lefkoşa,1999-s.18

"... Başpiskopos ·. onlara · · ·• Kibnslfların

direnişe katılmalarının imkansizlığuu

anlatmaya çalıştı ve Yunanistan 'a.parayardimında bulundu.u»

1821 Mora isyanı(4), Enosis için

ümit yaratır .Böylece Kıbrıs'ta da ayaklanma

hazırlıkları başgösterir; ancak valiye yf1_pılan bir ihbar üzerine hareket , beklendiği gibi kanlı bir
şekilde bastırılır, Pek çök kişi idam e(ljlir , bazıları ise sürgüne gönderilirrsı Vali Küçük Mehmet
ta.r~ndan isyanl4 bağhıntılı olmallrı,.it~deniye
Rölila'da tqp14iı~iJı~ bir: lJildiri .yayıJariarve

sürgüne gönderilen papazlar,

1821 sonlarında

Hristiyan krallardan Enosis için yardım isterler.

Bü,,lcırihte füli~~~ciİIEiI'.~f bsis'Bildirisi,,dir.(6}•

.· . . ;(~ii'.

~ında·.··· Yunarıistan'ın .: bağımsızlığım ,kazanması

.iiz~tj~~·)>~~~~\ RulI]lcµ1iqa bir. elçi\ göndererek
Ve ~J~~fil{\!hıtiaratofıJğu, ctleyffl,tıe hareketlerle

ve· bir · devlet ·olarak

tapiiıınasf

Enosis talep ederler.(7)Soıµ-aki yıllar

isyarji~r

geçer. 1877 Türk - Rus savaşında

Runtİar: .İftisy~t'.t~f.~ıiı tuttuklarım belirttri~l<;teri çekinmezler. Savaşı kaybeden Osmartlı ' adayı
İngilizlere,kir;i~:tc zorunda ıtilir. . ·. .
· . . .· . .

1878 yılında adanın .İngilizlefe kiralanması'Iürkler
yaratırken olay '. ada Rumları için. farklı 'Bff>anlaın taşımaktadır.
sadece on gün sonra, Kıbrıs

· arasında büyük bir üzüntü
Adanın İngilizlere devrinden

:B~şpiskôp6şÜ Sofronios, kendisini ziyaret eden ilk Vali Sir

Garnet'ten adanın Yunanistan'a devriniister.

"Sözde hükumet ve saygıdeğer imparatorluk Yedi Adalar 'da

(BJ

on dört sene

önce vaad ettiği gibi Kıbrıs 'ı Yunanistan 'a devretmelidir."(9)

1879 yılında, Rumlar, 59 imzalı bir muhtıraileEnosis

talep ederler.İngiliz yönetiminin

bu isteği kabul etmemesi üzerineRumların, Enosis taleplerini tırmandırmaya başlamaları
sonucu, adadaki Türk ve R.um halkları, kendilerini sürekli bir çatışma içinde bulurlar.İki halk,
çeşitli yöntemlerle Eno sis yandaşı veya karşıtı eylemlere girişirler . Bu eylemlerden en, önemlisi,

27 Mayıs 1912 tarihli olaylardır.Beş altı hin kişilik Rum. kalabalığın ," Yaşasın Yunanistan
yaşasın ilhak" naraları ile Türk mahallelerine saldırdığı, dört kişinin öldüğü, yüzden fazla kişinin
\

yaralandığı bu olaylar , Rumların Türklere yaptığı ilk kanlı saldırılar ve ölümle sonuçlanan ilk
kitlesel çatışmalar ç,Iarak: tarihe geçer. cıo)01aylar, takip eden yıllar boyunca bazen alevlenerek
güııqeqıe ge,ir

bazı zamanlarda

ise adeta duyulmaz olur; ancak Eııosis hayali her zaman canlı

tutulur.

- ----~------ ------ ---~--------3)

(?~kyatan, PulitisServas, GaleriKültürYayuıları,~oş~1999, s. 37

4)

Mora İsyanı: Yunanlıların Osmanlıya karşı 1821 yılındabaşlattıkları bağımsızlık ayaklanması.
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1919 yilmda, hükümetten
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Yunanistana ilhak karan alırlar ve İngiliz ypn~timine başvurarak Enosis talep ederler. 1930

yılında aynı istek bu kez beş yüz imzalı bir dilekçe ile tekrarlanır. İsteklerine ulaşamayan
Rumlar, 1931 yılında başlattıkları ayaklanma sırasında İngiliz Vali'nin konağım ateşe verirler.
•.::.

İsyan bastırılır, elebaşlarının sürgüne gönderilmesiyle adada uzun süren bir sükunet dönemi
yaşar.ı1r.(12)
1947 yılı,

Rumların, ilhak faliyetlerini yeniden yoğunlaştırdıkları yıl olur.

1948 'de mitinglerle', gösterilerle , muhtıralarla , Londra ve diğer. başkentlere gönderdikleri
he'
•ey. retlerle
L,cuc,

basın
aracıhü
.• ,lı, Yunanistan'ın
a.:,uı aıav
u5•y•a
ı u aı
Lau u

destek ledi~:
uc.:>Lc=cu
ö•

bir
ilhak
l"OITP~
u
uıan.. propagandasına
·. · aöaııua.:,ıııa
0uu

girişirler.1950 yılında Rumlar, adanın kaderiyle ilgili ikinciplebisiti yaparlar . Ancak İkinci
••
C"
•
·•1
•
.
.
. d egışmıştır
-· . . . Ü 11,a Dogµ'.
- d aki Ingiliz
. ·1•
Dunya
aavaşı sonrası fa.gııtere'nm
Kıb ns
sıyasetı

kuvvetlerinin merkez karargahını Kıbrıs'a taşımaya karar veren ve adadaki çıkarlarından
vazgeçmek istemeyen İngiltere bu plebisiti geçersiz sayar . Ayni yıl Kıbrıs tarihinde önemli bir

rol oynayacak olan Makarios, başpiskoposluğa seçilir. Başpiskoposluk tahtına otururken
aşağıdaki andı içer:

" Ulusal bağımsızlığımızın gerçekleşmesi ıçın çalışacağıma ve Kıbrıs 'ı
Anavatan Yunanistan 'a ilhak politikamızdan hiçbir zaman sapmayacağima and içerimrasş

5)

19 Hairan 1821 ,Je Filiki Eteriya'nın Iiderlerinden Konstantin Kanaris , Kıbris'a uğrayım.ık isyanınpropagandasını yapar • bildiriler
dağıtır, Yunanistandaki isyancılara götürmek üzere para, silah, yiyecek toplar. Bunun ardından Başpiskopos Kiprianos .Kiliseleri birer
silah deposu haline getirir.Ayaklarıma için çeşitli bölgelerdeki kiliselere mektuplar gönderir, ayaklanmaıun nasıl olacağını anlatır. Ne
var ki bir Rum, Osmaı:ılıValisi Küçük Mehmet Paşa'ya yazdığı bir ihbar mektubuyla isyanı ele'verir.Vali Küçük Mehmet, bu ihbar
üzerine - kiliseleri- basarak , isyan için _ depolanan - silahlara ·ve· saldırı aletlerine el : koyar - .İsyanın elebaşlarından kimisini idam eder,
k;iı"ni~ir-4 sUrgOJıe v.sya hapse gönderir.

6)

AB

1)

KıbrıslıTürklerin Tarihi,Dr. NazımBeratlı.Galeri Knlmr Yayıniarı,Lefkoşa,i999-s.23.

~""G

Kıbrıs Bugünü va Geleceği, Akdeniz Haber Ajar.st Yayınları,Temınaz,2002,s;36

8) · 1862'tle bir ııyıtl<"Jı.ın..ına ile Rus taraftarı olan kral tahttan intliri!lr. Bu tleğişi!dilde Ylına,rı dış siyaseti Rus egemenliğinden çıkarak
İngiliz egemenliğine girmiş olur.Buna bit teşekkür olarak İngilizler, jşgal altında bulundurdukları İon Adalarr'nı (Yedi Ada)l864
.''.·::

'

'

yılındaYunanistana armağan at.Tıiştir.
9)

Pulitis Seryas,qrtai< Vatan .Galeri Kültor Yayınları.Lefkoşa,1999,s.4z

10) Özgürlük veBarış 27 Yaşında .Samtay Vakfı.Tem . ın.uz,2001,s.16
11)

Plebisit.Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete 'bağlanaoağı ile ilgili oylama. Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu yaya
olıüı:ıs~zkanısının belirmesi aınaoıyla yapılan oylama

12) 1931 İsyanı: Bu saidırıda
ald\ğı.

sert

"i

kişi ölmüş, 67 kişi yaralanmış, binlerce liralık maddi hasar meydana

önlemlerle is.yam hııst.1mı1ş_

elebaşlannı

adadan

sürmüş .

milli tarihlerin

okutulmasını

gelmişti.Sonuçta İngiiiz yönetimi

yıı.sııkJamış,

basına sansür

ııygıılamış,

siyasi faliyetleri ~c _- milli · bayrakların · çakilrnesini yasaklamış, yasama mecli~i niteliğindeki Kavanin Meclisi'ni kapatmıştı. 'isyana
katılına yan, hattakaı-şı:çıka.ı Kıbrıs Türkleri de- eezalandırıhnış , konan tümyasaklamalara muhatap olmuştu,
· 13) ygoriuk ve Barış 27 yaşında, Samtay Vakfı yayım,2001,s.46

3
')'

II- RUMLAR VB İLHAK DÜŞÜNCESİ

ÜZERİNE

Görüldüğü gibi ı'796 yılında sözcüklere dökülen bir hayal, Kıbrıs Rumları ve
Yunanistan için ulusal bir ülkü halini almış ,geçen yüzlerce yıl, bu düşünceyi değiştirememiştir,
Konuya farklı bir açıdan bakarsak ;18. yy'dan 21.yy'a taşınan bir düşüncenin
varlıijını farkederiz.Üç

yüz yıllık bir süredir Kıbrıs Rumlarının,

daha insaflı davranacak

olursak.Kıbrıs Rum yönetimlerinin benimsediği bir düşüncedir bu.
Bilindiği gibi beslenmeyen her varlık ölüme mahkumdtlr.Peki
bunca yıl Rum toplumunda

bu düşüncenin

baskın düşünce olarak yaşamasının nedeni nedir? Kısacası bu

düşünce nelerle beslenmektedir.
Öncelikle herkesin kabul ettiği bir gerçeği dile getirelim : Kilise Etkeni.
Osmanlıların Kıbrıs'ı fetih sebeplerinden biri baskı altındaki Rumların yardım talepleridir.Fetih
süresince Rumlar Osmanlıların yardımcısı idi.Bu konuda başı papazlar

çekiyordu.

Osmanlı

İmparatorluğu adaya hakim olduktan sonra Rumların Enosis kampanyasinın esas yürütücüsü de
Osmanlı 'run büyük yetkilerle donattığı Ortodoks Kilisesi old~. Bilindiği gibi Rum Ortodoks
Kilisesi, müdavimleri üzerinde baskı uygulayan ve toplumu yalnız dini değil siyasi ve sosyal her
alanda yönlendirmeye çalışan bir yapı göstermektedir.Dolayısıyla

Kilise'nin benimsediği ilhak

düşüncesi yıllarca İncil' den bir ayet gibi -belki de daha büyük bir sıklıkla- tekrarlanmış ve genç
,,

nesillerin ruhuna işlemiştir.
1883 yılından 1900 yılına kadar Larnaka

ve _ Mağusa -milletvekilliği yapmış

bulunan Kition Mitropoliti Kiprianos ıı'nin ,siyasetle uğraşmasını eleştirenlere "Yunan ihtilalinin
öncüleri papazlardır. Size , kıyafetim skandal yaratıyorsa , Kıbrıs Rum halkının bir temsilcisi
olarak hitap ediyorum-no

diye cevap vermesi kilise ve papazların siyasi uğraşlar içerisindeki

yerini gösterir.

14) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Hazırlayan Nedenler, Av, Güner.Göktuğ,Nisan 1990,s.42
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İkinci büyük etken eğitimdir.

R.Üijı· okull~rımn Türk

Yunanistan hayalini , Türkler tarafindan

Ç~ll1IUŞ

düşmanlığım· körüklediği ve büyük

bir gerçek g~bi sunduğu birçok tarihçi

tarafından kabul .edilmektedir. Enosis fikrinin 1918'lerde Rum çocuklarına nasıl aşılandığını bir
Rum yazar olan Tenekides şöyle.açıklıyor:

"Rum okulları Helen düşüiıç(fsini yaymak cırrıal/ı .il(kµll(jlnılıyorclu:Rum öğretmenler ,
çiçeklerle' çerçevelenmiş Yunanişta~ 'la< . bJrle'şiiı'.e!iint/feJşttiedim· -, • drırıçığa1Jları Vali'nin
kasabaları ziyareti sırasında. verirken •..

'VnJP~klı.bira1Jy gibt~ı,.~~'ii!iutln 6~e11ciler , önceden

ôğreülmış.olan. "Yaşasın Enosis" çığlıkfa.Jiatıyorduf' (15)

<

.

>

<-::-::\\:>:::_.·.:\\/i· '. ·.: \

i/.}://t

Bu yönden bakıldığında olay /.tbplumsal bir histeri ~~~a tilJ~~lbi;;keyin yıkama
operasyonu gibi görülüyor olabilir. Ancak dünya milletleriinceleııtliğilld.~:.i.~ek;~C,~iidctbu.
tarz
- düşüncelerin elin ve eğitim yoluyla işlenmeye çalışıldığı görülür. İlginç

Jıa11 bu :netlerin

pek

çoğunda yıllar içinde. topluma-kabul ettirilmeye çalışılan. düşüncelere,karşıt\etkilerin doğmuş
olduğu gerçeğidir. Örneğin Türk tcplumıınu belli dönemlerde etkisi altına al~n Turancılık,
Osmanlıcılık, İslamcılık gibi düş~nce akımları . tarihi süreç içerisinde değişime uğrayıp
zayıflayarak yerim bir başka düşünceye.bırakmak zorunda kalmıştır.
Öyleyse jlfı.ak. 4-tfş&ııce~itıin,• üç yüz yıl boyunca, baskın düşünce olarak varlığını sürdütmesi için
din viı

;eğiJ~'f~~;cinin .yeterli olduğu

söylenemez. Bu noktada üçüncü bir elk.;;, kendini

gösterir: Dı~~l~~ıerve,Jiiiı'ıyasiyaseti.

.

Yunaıı.- i~yanım·-hazırlayan Fil,1P .:f;teriyaörgütü çarlık Rusya' sı tarafından canlandınlmış
ve Osmanlı imparatorluğu aleyhine genişleme emelleri olan İngihere, Fransa ve çeşitli Balkan
ülkeleri tarafından desteklenmiştir.- Yunan isyanı sırasında , Balkan Savaşları, Dünya Savaşı ve
Türk Kurtuluş Mücadelesi süresince dünya devletleri .Yunanistan'ın yanında yer almış , Türk
topraklarından bir kısmını Yunanistan'a bırakırken kendi çıkarları do~rultusunda Yunanistan'r
'

her alaııda destekler_ görünmüşlerdir. Bu tavır Rum ve Yunanlılarda her. isteklerinin
gerçeldeşeceğf

~!bi

yanlış bir 'zihniyetin oluşmasına ve Büyük Ülkü'lerinin yüzyıllarca

yaşamasın~n~4~flblfuuştur/

-------~-------------------~-----15) 150 Soruda Kıbr ıs Sorunu, Sabahattin

İsmai l.Kastaş Yayınevi,1998-s.6
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nı:~NEQJ::rf.'QZ~'INMAKALELERİNDE
. iL~~~~L~~t

'';tı,t:}-t',ürk'aydımarından

olan Necati Özkan da tüm Kıbrıslı Türl<Jetigibi.ilhak

çığırtkanlıklarındi' ~İ~Jenmiş , bir toplum .lideri ve bir gazeteci olma soruınlJıiığuyla )<:onu
üzerinde fikiryiiRıl~;Yi;¢aljşıhıştırfN"ecati

u~rt!~~ ~1 ,

eJ!rnnleriyle ço~ ~

Özkan ilhak düşüncesinin kökeniyle veya besleyici
tüm yazılarında kilise ve dünya siyaseıt etkenlerini

açıkça ortaya. k()ynıaktadırf;:;(_)¢ak,<1~'52•. Arahk 1953 tarihleri arasında.. İstiklal·· gazetesinde
i~::_:·:/'/~\//).:{\(-.'.·,_:·:::.::;: \.'·_.-,_._/':,_:- · . ::/.:_::~'"·.:,r:'':i.f?<::--·,,i

--i'.:'_):·_-'_·:-----,-·

: :_ :., .

_

...

--

· .,

yayınlanan: rriaka!~l~rde kiHşepiıı. · ~tkirijigi .· · şüpheye yer bırakmayacak şekilde yansıtılmıştır.
Özkan'm en büyü~ Şaşkırılıgf
R\Wırii~ı-ıri
ıJiklik ilkesineaykın hareketleridir.
. . .
. ' .....
;i){-'".=.. -.':'"' ''•
·i>,tih. i~/rc.iitııyle ayrı olmasına ve dinin ruhanive uhrevi işlerle

r:

al~ka~f ·. ,.·}·

f]q:si,.,

T

:2i..·./~;

,. t{i)/d~j~e l4ffeı'ıell , Rum despotunun tamamtyle siyasi meselelerle
:••:,c~;~J~fi JJfn perdeşi .. arkasında en önemli siyasi rolü oynamaya

bir JJ.;.· !i~?IJ!.f~f·..ftr.¥,ıekte, diğer taraftan ise bu durumda ve şartlar altında
fJalin}cw. {f.lihğı b~l~~;i,/bteil'J 1e:/r};trµ~kiccıp .etmektedir.aeı '

•çalışhıqsr·.•
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·.'.

__
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·Höriıidiiğü
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bu

·,

gibi Nec~ifo;ô~kan\ı göre Rumlar dinle siyaseti karıştımıalda- laiklik

prensibini çiğne~~~~iaımamış

~j,ııı

t;lillnanda bu birleşmeyle varmak istedikleri noktaya

ulaşmakta büyük,başan sağlamışlardır; HüJcümetin yasakladığı toplantılar, din maskesi altında
kiliselerde yapılmakta ve bu toplantılarda din adamları . sınıflarına hiç yakışmayan sözler
sarfetmektedirler. Necati Özkan yazılarında bu toplantılar esnasında Makarios tarafindan dile
getirilen cümlelerdenbazılarına yer verir.

"Hapisten, serbesiyete aykırı takyidattanye surgunden korkmayınız-an

- ----- --- ,__ - ·. - ----4---

· "Kan dökmeksizin'.~u/f-iyJtelde

edilemez.

"(18)

Bir din adamının ifadeleri olmakla şaşkınlık yaratsa da

özgürlük mücadelesi

esnasında · hapisten veya sürgünden korkmadan hareket etmek zorunludur. Sömürge yönetimine
karşı özgürlük mücadelesi vermek yalnız Rumların değil , tüm Kıbrıslıların arzusudur.ancak
Makarios konuşmalarında Rum halkını İngiliz idaresinden kurtulmak için mücadeleye davet
ederken kurtuhış olarak gösterdiği hedef Yunanistan' a· ilhaktır ki bu · hedef Kıbrıslı Türkler .için
kabul edilemezbir seçenektir
Necati Özkan'ın yazılan incelendiğinde , kilisenin , Başpiskopos Makarios'un önderliğinde
sürdürdüğü ilhak hareketlerininiki yönlü olduğu görülür.

a) İÇ HAREKETLER

Kilisenin Enosis yolundaki politik girişimi 1881 yılından sonra başlar. Bu girişim
Anayasal yönetimden daha fazla hak istemine dayanmaktadır.isteklerin reddedilmesi neticesi ,
Rum üyeler idare meclisinden istifa ettiler. İstifa edenlerle kilise liderleri İngiliz sömürge
yönetimine verdikleri muhtırada · Enosis'in gerçekleştirilmesini istediler.( 19 )Başpiskoposlar
Enosis isteklerini devamlı olarak mektuplar ve muhtıralar şeklinde İngiliz Hükumeti' ne
duyurdular.
Necati Özkan'ın makalelerine göre kilisenin ilhaka yönelik -Kıbrıs .adasmı kapsayan- iç
;

hareketlerinde üç temel husus söz konusudur: Bunlardan birincisi ve en önemlisi Kıbrıs Rum
halkının ilhakçı ruhunu ve ilhak ümidini sürekli olarak canlı tutmak hedefidir.Bu amaçla kilise
toplantıları düzenlenmekte , Rum halkını aynı bilinç düzeyinde tutacak öğütler verilerek hedefler
gösterilmektedir.

"Yunanistan 'tn istiklal günü Olan 25 Mart münasebetiyle Rum Baş Papazı ilhak duaları
yapılmasını talep etmiştir. Ayni zamanda 25 Mart 'ta Kıbrıs 'ın yabancı idaresinde bulunuşuna
teessürlerini izhar etmekte ve hürriyetin lütfedilmediğine ancak mücadele ve feda•.yı nefisle
kazanıldığını ileri sürmektedir."(20)

18)

FıµıatikPalikarya Sayıklıyor.İstiklal Gazetesi,28.3.1952,c.5

19)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Hazırlayan Siyasal Nedeııler.GünerGöktuğ,Nisan,1990-s.43

20)

Kıbrıs Türkleri ve İlhak Kabusu.İstiklal Gazetesi,17.1.52-c.5
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Paragrafın ilk cümleleri, · Rum toplumunun, dualarında bile ilhak arzusuna yer veren bir
ınsan topluluğu

olma arzusunu göstermektedir.Fiziki

olarak kimseye zaran olmayan , hatta

insanca sayılabilecek bu tavır paragrafın sonuna doğru kilisenin gerçek amacına hizmet edecek
bir mahiyet kazanır.Mesajı: yeni baştan daha açık bir ifade ile aktaracak olursak şöyle diyebiliriz:

"Yunanistan bağımsızlığına · kavuşmuştur. Kurtuluşun bu yıldönümünde de Kıbrıs
Rumlarının

hala Yunanistan'a

bağlanmamış olması üzüntü vericidir. Tanrı'ya ilhakı

gerçekleştirmesi için dua edin ama unutmayın kimse kimseye hürriyetini vermez, bunun için
mücadele etmeniz gerekir. "

Evet kuşkusuz bu bir savaş çağrısıdır. Böylece Makarios'un ifadeleriyle iç etkenlerden
ikincisi .karışıklık yaratma hedefi kendini gösterir.Bu amacı ikinci bir hedef olarak göstermek
yerine . Rum toplumunun ilhak heyecanını canlıtutmaya yönelik bir etken olarak' almak da yanlış
olmayacaktır.

"Kıbrıs Rum despotu, 1952 yılında 'girişecekleri

mücadele yolu

ile Kıbrıs 'ın

Yunanistan/a ilhakının sağlanamayacağını, çünkü gürültü ve patırtı ile İngiltere 'nin Kıbrıs 'ı
Yunanistan 'a. terketme kararına varamayacağını anlayamamıştır."(21)

İç hareketlerden üçüncüsü, · dış · münasebetlerin de temelini oluşturan "tüm Kıbrıslıların
ilhak düşüncesi çevresinde toplanmasını sağlamak veya hiç olmazsa böyle bir izlenim yaratarak
karşıt fikirlerin değer kazanmasını engellemek" düşüncesidir.
Rumlar, Kıbrıs halkının, İngiliz yönetimine karşı top yekün baş kaldırdığı ye ilhak
arzusunda olduğu mesajını yayarken bir yandan da adadaki muhaliflerin başında gelen Türk
toplumuna yönelik kampanyalar başlatmışlardır. Necati Özkan 11 Ocak 1952 tarihli "Hakikatları
Tahrif' isimli yazısında Rumların milli kurtuluş birliği olan E.A.S'ın Türkçe olarak yayınladığı
bir beyannameden · bahseder. Beyannamede, süslü sözlerle Türk halkının duygularına hitap
edilmeye çalışıldığını anlatan Necati Özkan , aynı yazıda Kıbrıs Türklerinin de ilhaka taraftar
olduğunun veyapılan plebisite birçok Türk'ün de katıldığınıniddia edildiğinibelirtir.

21)

Kıbrıs Rum Despotunun Coşkunluğı.ı,İstiklalGazetesi,17.1.52,c.5
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b)-DIŞ MÜNASEBETLER
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Üstlenmiş olduğu "Enosis '' cfa,v~sıriliıyasibir konu olarak savunan kilise, Dünya' daki
kiliselerin de yardımım sağlamak, onların desteğini kazanmak için kilise temsilcilerini Londra'ya
, Amerika'ya gönderiyor; oradaki kiliselerin etkin güçlerini çıkarları doğrultusunda kullanıyordu.
Buuun yanında.· batılıların Reform ve Rönesans hareketlerinden kaynaklanan Yunan hayranlığı
ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Yunanlıların kurduğu grupların verdiği destek de
Rumların uluslararası alanda kendi yarattıkları yapay bir Kıbrıs görüntüsüyle mücadele
etmelerini kolaylaştırmıştı.
"Kıbrıs.Rumları adanın Yunanistan 'a ilhakı için her fırsatta yaygara koparmaktan ve
bütün ada ahalisi Yunanlı, dünya siyaset ve hadiselerinin biricik icabı adanın Yunanistan 'a
ilhakı imiş gibi fikir ve mütalaa yiirutmekten çekinmemektedirler."(22)
1950'li yıllarda Amerika ve İngiltere başta olmak üzere dµnyanm ç~şitli ülkelerine
seyahatler düzenleyen Makarios ada halkının kendi kaderini tayin etm,e. hakkının .tanınmasını
istedi.. Makarios'a göre İngiliz işgalinde olan ada halkının nerdeyse tamamı Yunanistanla
birleşmek arzusundaydı ve

İngiltere'nin

halkın bu arzusuna saygı göstererek

Yunanistan'a ilhakını kabul
'etmesi gerekmekteydi. Her alanda büyük bir
.,
.

adanın

niucag.. ele
·._,_,·:,

veren

Makarios adanın kaderinin belirlenmesi hususunda birleşmiş milletlere başvurulmasıyla
ilgili
.
\

'

'

.-

olarak Yunanistan'a da baskı yapmıştı.
"Rum. başdespotu Mısır ve Beyrut seyahatlerinden sonra Auna'ya gıtmiş ve ilhak
meselesinin 'hızlandinlması için Yunan devlet ricali ile temaslara başlamış ve Yunanistan 'ın
bir an evvel ilhak meselesini Birleşmiş Milletler 'e göt(irmesini isteyerek bu hususta her türlü
faaliyete girişmiştir. "(23)
Necati

Özkan

yazılarında

Makarios'un

Amerika

ve

Birleşmiş

Milletler

Organizasyonu'ndan eli boş döndüğunüyazar. Ancak bu yazılarda dikkat edilmesi gereken iki
nokta vardır:

~------------------- ---- ,--·----- 22)

İlhakYaygaraları.İstiklal
Gazetesi,4.3.52,c.5

23)

BuNe Flal,İstiklalGazetesi.I1.6.52-c.6
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Birinci tehlike konunun Amerik:~~li~~h~>ınal
olmasıdır ki Necati Özkan'a göre bu
...........
.. ,·,
_·_._·,·-,;-

Kıbrıs J'fü\ h~kı için ileriki yıllarda

&Za~

s,p~n yaratabilecek önemli bir konudur ve ciddi

faaliyet gösterilerek önlenmelidir.NecatiÖzka~ bu tehlikeyi 7-12-52 tarihli Rum Başdespotunun
İlhak Müc~delesibaşlıklıyazısında şöyleifade eder;

"Kibris Rum. Başdespotunun Amerika 'da ilhak mücadelesine bütün gayretiyle devam
etmesi karşısı~cla
bizlerin vaziyetin ciddiyeti ile mütenasip ilgi ve mütekabil
gayret
.
göstermerlÜi

icap . etındaedir.

Baş Despot Birleşmiş Milletler Organizasyonu 'nda hiç bir
\

başarı sağlamayabilir. Fakat Amerikan basını ile Amerikan efkar-ı umumiyesine yapacağı
müsbet ·• tesiri ônlemek:ve bu hususta ciddi faaliyet göstermrk Kıbrıs Türklüğü. için· hayati bir
kıymet ve önem taşımaktadır. "

İkinci nokta ise 6-4-1952 tarihli "Rumlar İlhak Talebinden Vazgeçmelidir" isimli yazıda
ortaya konur. Rum gazetelerinden alınmışbazı ifadelere yer veren yazının bir bölümü şöyledir:

"Ethnos gazetesi, Yunanistan'ın

ne yapması

lazım geldiğine dair mütalaalar

yürü(!11Jf~e

ve Yunan Hukumeti 'nin ilhak talebini Birleşmiş Milletler Asamblesi 'nin

fumamesine

kofıfıl1csı icap ettiğini ileri sürmektedir.Bu hususta Amerika 'dan müzaharet

gö,:üleceğini iddia . etmekte· ve · seçimlerde her iki partinin Amerikalı Yunan vatandaşlarını
hatırlamak mecburiyetinde olduklarından dem vurarak bir fincan suda fırtınalar görecek
kadar. ileri varmaktadır. "

Görüleceği gibi Necati Özkan ismini koymamakla beraber Amerika'daki Yunan
lobilerinin doğuşundan ve Türk politikalarına verebileceği zarardan bahsetmektedir. E\!ııµQ,S
gazetesi Yunan lobilerinin Rumların isteklerini gerçekleştirmek çabasına girişmelerini ve oy
kapasitelerini bu amaçla kullanmalarını öngörmektedir. Necati Özkan bunu pek gerçekçi
bulmamakla beraber yukarıda belirttiğimiz gibi Amerikan .halkırıın Rum beyanlarından
..

.

%h···

etkilenmesiajı:ı, büyük tehlike yaratacağını.ifade eder.aslında her iki ifade birbiriyle bağlc1ıi'llflıwr
ve daha sonraki yıllarda kesin gerçekler olarak kendilerinigöstereceklerdir.
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C) İLHAK MESELESİ VE

nı.D.I.U)0

.liU.IU)U.i.D.LXI.

__ J

Necati Özkan'ın makalelerinde Kıbrıslı Türklerinilhak meselesine bakışı iki kelimeyle
özetlenir:"Şiddetle

Muhalifiz!"

konuyla ilgili . makalelerin

tamamında

Türk . halkının içinde

bulunduğu . durum

ilhak tehlikesi ve bu tehlikenin yarattığı sıkıntılar sezilmektedir; . ancak ilhak

tehlikesi. karşısında Kıbrıs Türk halkının konumu ve istekleri sadece birkaç yazıda açıkça yer
almaktadır.Peki Necati Özkan'a göre ilhaka şiddetle muhalif.olan Kıbrıs Türk halkının muhalefet
gerekçeleri. nelerdir?Karşı arzulan. var mıdır?
Makalelerden •anlaşıldığı kadarıyla Kıbrıs Türk halkının öncelikli=isteği adanın Yunanistan'a
bağlanmamasıdır ..· Bu isteğe gerekçe olarak Necati. Özkan yazılarında tarihi gerçeklere ve Kıbrıs
Türk halkının bu gerçeklere d,yanan korkularına yer verir.

"Yunan idaresinde kalmak . bahtsızlığına uğrayan Giritli , Trakyalı trkdaşlarımıztn
maruz kaldığı feci

Türk hafızası mevcut değildir.Birçok Rum

durumu . unutabilecek

vatandaşlarımızın ellerine geçen en küçük fırsatlarda bile bizlere nasıl muamele ettiklerini her
gün görmekte ve acı duymaktayız."(24)
{!Kıbrıs Türkleri adanın Yunanistan 'a 'ilhakının. en müthiş bir facia olacağını pekiyi
takdir etmektedirlerra»
Anlaşılacağı gibi: Kıbrıs Türklerinin Yunanistanla birleşmeyi istememelerinin esas nedeni
Rum ve Yunanlılara karşı hissettikleri büyük güvensizliktir.Necati

Özkan bu güvensizliğe başka

yazılarında da' değinir,

"Kıbrıs Rumlarının çoğu zamanın· demokratik ve insani inançlarım desteklemekten pek
uzak bulunmaktadır. Lefkoşa Belediye Meclisi 'nde Türk haklarına değer verilmediğini
işitmekteyiz. Lefkoşa Belediye Meclisi de Belediye Reisi 'nin Bayraktar Meydanı 'run ismini
değiştirmekle Kıbrıs Türklerinin .tarihine ve Türk mukaddesatına gereken ônemi vermediğine
(

esefle şahit olmaktayız. İşin en kötü tarafı ise münevver geçinen ve iyi düşünebilen birçok Rum
vatandaşımızın Türklere karşı besledikleri yanlış zihniyettir. "(26)
.

24)

I

.

HakikatlarıTahrif,İstİklalGazetesi,1 1.1.5 2-p

25)

HakikatlarıTahrif,İstiklalGazetesi,lU.52-c,5

26)

KıbrısTürklerive İlhakKabusu,İstk.lalGazetesi,23.3.52;c.5
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Kıbrıs Türklerinin Rıırn . ·-Yunan.• ilcilisine karşı hissettikleri güvensizliğin iki büyük
gerekçesi vardır:Tarihi olaylar ve güncel olaylar: Bu iki gerekçenin birbirini destekler durumda
uıuuıııa::ıı

yani Kıbrıs Rumlarının adeta Türkleri haklı. çıkarırcasına geçmişi yeniden yaşamaya
Türkleri..•. aşağılayıcı davranışlar sergilemesi adanın Türk halkı .• arasında yeni bir
Özkan yazılarındabu düşünceyi şöyle dile getirir:

"Çok nazik Ve mühim günler yaşamaktayız. Bu nazik ve önemli anlarda çok. dikkatli ve
hassas bulunmamız lazımdtr.Rumların Kıbrıs adasını Yunanistan 'a ilhak talebini çütütmek ve
Kıbrıs 'ın asıl sahibi olan Türkiye 'ye iadesi için sesimizi yilkseltmek ve bu sesi kuracağımız
Türkiye ve yalnız Türkiye- davasını güden teşekkül ile en müessir şekle getirmek: icap

etmektedir.Madem Id Rumlar Yunanistan için haykırıyor, bizlerin Türkiye için haykırmamıza
hiçbir mani ve mahsur mevzuu bahis olamaz! Kıbrıs Türklerinin adanın Türkiye 'ye iadesini
istemesi de hem Yunanlıların ilhak taleplerini zayıflatacak hem de Türkiye bu haklı talep
karşısında mesnet bulacakurraı;
f

Böylece "Her etki bir tepki yaratır." prensibine uygun olarak Kıbrıs Türkleri de kendi
anavatanlarına ilhak fikrini geliştirmişlerdir.Ancak bu fikrin Rumların ilhak talebinden büyük bir
farkı vardır.Öncelikle Kıbrıs'ırtTürkiye'ye

bağlanmasristemi , Yunanlıların ilhak taleplerini

zayıflatmak amacıyla ortaya konmuştur. . Amaçlanan öncelikli sonuç Türkiye'ye bağlanmak
değil , Türkiye'nin ada üzerindeki nüfuzunu artırarak Yunanistan'a ilhak'ı engellemektir. Necati
Özkan bir. başka yazısında'isteklerinidaha açık bir dilleortaya koyar.

"Kıbrıs . Türkleri adanın Yunanistan 'a. ilhakını en buyuk felaket sayarak şiddetle
protesto etmektedir. Kıbrıs adası el değiştirecek olursa onun ilk ve asıl sahibi oları Türkiye 'ye
iade edilmesi Kıbrıs Türklerinin biricik ve enkalbi arzulandtr-asş

-----------------------~--r------27)

Bu Ne Hal(l),tbıcıaı Gazetesi;11.6.52, c.6

28)

İlhakYaygaraları.İstiklalGazetesi,4.3.5.2,c.5
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d ) NECATİ ÖZKAN'DANKIBRIS

TUR.Kf~~~

Necati Özkan İstiklal gazetesi aracılığıyla bir yandan ~ncel ' olaylarla ilgili fikirlerini
ortaya koyarken bir yandan da tdpluma yönelik çağnlarıyla Kıbrıs Türk halkının davranışlarını ,
kendi görüşleri çerçevesinde şekillendirmeyeçalışmıştır.
1952 -53 .yılları , ilhak arzusunun.Makarios tarafından körüklenmesi sörıucu oldukça hareketli
geçmektedir. Rum gençlerinin Türklere ve İngilizlere yönelik tacizleri Türk<_h.alkı üzerinde
olumsuz bir etki yaratmıştır. 1953 yılında B~şpiskopos Makarios'un silahlı mücadeleye girişmek
için Yunan Hükümeti'nin aktif desteğini sağlaması ve kurulan örgütlerle Enosis kampanyasına
hız verilmesi , Türk halkının tepkisine neden olµr , dolayısıyla iki toplum arasındaki gerginliği
artırır.(29)
Necati Özkan bu dönemde ilhak meselesi ile ilgili olarak kaleme aldığı yazılarında
durumun hassasiyetini vurgulamakta ve KıbrısTürklerine sabır telkin etmektedir. 11 Ocak 1952
tarihli "Hakikatları Tahrif' başlıklı yazısında Rumların "Yunanistan'a ilhakı arzulayan Türkler
var." İddialan üzerine Türk halkına şöyle seslenir: ·

V

Bizlere düşen vazife Türklüğümüze yaraşan bir ağırbaşlılık ve sükunet ile işimize

gücümüze bakarak bu ada üzerinde şerefimizle mütenasip bir hayat yaşamaktır. "

Mesaj açıktır: "Tahrikler karşısında tepki vermeyin , yaratılacak •bir kargaşada taraf
olmaktan kaçının." Kıbrıs Türk'ünü sükunete davet eden bu yazıdan yalnızca dört gün sonra 15
Ocak 1952tarihinde kaleme aldığı bir başka yazısında ise ,
"Bu durum karşısında bizlerin de daima uyanık ve enerjik bulunmamız ve hadiseleri
yakından ve bütün ineeliğiyle takip ederek gereken tertipleri-almakta geç kalmamamız icap
etmektedir. Yoksa meselenin nezaket ve ciddiyetinin hiçbir ihmale tahammülü yoktur. "

diyerek Rumlarınilhak çabalarinınsonuç verebileceği yönündeki endişelerinidile getirir.
Birkaç ay sonra gazetelerde Kıbrıs Valisi Sir Andrew Wright'ın İngiltere'den dönerken yeni ve
meşruti bir anayasa getireceğine dair heberler yayınlanmasıüzerine 3 Nisan 1952tarihli
I

.

yazısında:

29}

Özgürlükve Barış27 Yaşında,SamtayVakfı,2001,s.38
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~nı;tJifflllı,,ı~ı~'f"1ve

hassas olmamız icap eder
Aksi takdirde her gelen gün dahafazla,ql~ylJ/~tze 11,~teicel~#:doğurabilir. ,,
"Çok nazik ve çok mühim

:-·,:· .::.:,.·

;

.·

,:,,>·:.

.

ifadelerini .kullanır. Gerginlik. ~fı)Ziinıektedir'. .: İngilizler yeniden,~ijrı$~a muhtariyet
verilmesi fikrini tartışmaya başlamışlardır. I<.ıbhs RÜn:ıiarına, geniş idari giiçler verecek olan
(böyle bir uygulamanın, Türk cemaatının daha da ezilmesine sebep olacağı düşüncesinde olan
Necati Özkan ayni yazınınsonunda:

"Kıbrıs Tiirkleri ilhaka şiddetle muhalif olduğu gibi ilhak ve muhtariyete yol
hazırlayan her türlüyasa ve teşkilata da katiyetle muhaliftir'.",
'

diyerek tepkisini ortaya koyar. Necati Özkan Kıbrıs Türklerinin isteklerini , Rum
/komşuları

,,;.,:_,.,

gibi hükumete karşı eylemlerle

kendi ifadesiyle"yaygara yaparak" ortaya

i;,~qymalarına asla taraftar olmamıştır. Bu nedenle 11 Haziran 1952 tarihinde kaleme aldığı "Bu
},',,Ne Hal" başlıklıyazısında halka yaptığı çağrı dikkat çekicidir.

"Rumların ateşin ilhak gayretleri karşısında bizlerin ati ve kati kalmamız asla doğru
değildir. Madem ki Rumlar Yunanistan. için haykırıyor bizlerin Türkiye için haykırmamıza hiç
bır mani ve mahzur mevzuu bahis olamaz. "

Yazıfarırp.nnerdeyse' tamamında Kıbrıs Türk halkına sükunet ve sabır telkin eden , en
sıkıntılı günlerde ancak dikkatli olunması gerektiği uyarılarında bulunan Necati Ökan'ın Kıbrıs
Türk halkına bu tarz çağrılarda bulunması , endişelerinin boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır.
Gerçi ayni yazıda Türkiye'ye bağlanma isteğinin "Yunanlılann ilhak talebini zayıflatacak bir
ifadeden ibaret olduğunu belirterek, İngilizlerin bir nevi gönüllerini almaya çalışır; ancak yine de
ilhak düşüncesine karşıt bir seçenek olarak İngiliz yönetimine sunulan Türkiye'ye
ua.~ıa..ı.uua. fikrini halka yönelik bir

9ağrı haline getirmesi oldukça önemlidir.

1953 yılı sdnuna kadar ilhak meselesiyle ilgili birkaç yazı daha yazar; ancak Türk-Yunan
dostluğu, dünyanın siyasi durumu ve İngiltere'nin Kıbrıs siyaseti doğrultusunda ilhak
düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiği mesajım veren bu yazılar , Türk halkından ziyade Rum
halkına yöneliktir.
Türk halkına seslenerek yön vermeye çalıştığı 20 Mart-1953 tarihli yazısı ise aradan
geçen bir yılı aşkın süreye rağmen "Hakikatları Tahrif' başlıklı yazısı ile ayni özellikleri
göstermekte ve yine halkı sükunete davet etmektedir.

"Vakur bir cemaat olan Kıbrıs Türklerinin soğukkanlılıkla ve ağırbaşlılıklarını
ederek

Rumlar

tarafından

yapılacak

nümayişleri

sükut

ve

sabır

ile

karşılayacaklarına eminiz. ·Türklüğe. yaraşan budur ve durumun da bunu icap ettirdiğine şuphe

yo kt ur. "
Görüleceği gibi. Necati Özkan , ilhak gibi can alıcı bir meselede dahi ihtiyatı elden
bırakmayan ,• gelişmeler karşısında dikkatli olunması gerektiğini kabul eden; ancak ne olursa
olsun sert tepki verilmemesi gerektiğini savunan barışçı bir liderdir. Ancak Kıbrıs tarihi onun bu
özelliğinin adadaki halklar üzerinde etkili olmasına izin yermeyecek zorlu günlere sahne
olmuştur.

.
. . .
~
e) INGILIZ IDARESINE YAPIYOR.
.

'

.

.

.

1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu güç durumdan
yararlanarak Kıbrıs'ı kiralayan İngiltere ,1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nı

gerekçe

göstererek adayı ilhak etmiş ve böylece , . anavatanlarından sonra Türk ve Rum halklarının
kaderlerini etkileyenüçüncü ülke durumuna gelmiştir.
1818 'de Kıbrıs'ta hakim olan iki halk vardı: Türkler ve Rumlar. Diğer karışık
çok az sayıdaydılar.Türk nüfusu. toplam nüfusun %44'ü idi . Türklerin adada sahip
v,uu5u

pay ise %50'nin üzerindeydi. Ancak İngiliz yönetimi sistemli bir biçimde hem Osmanlı
döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti . döneminde adadaki Türk nüfusunun

göçünü özendirmiştirraoı
İngiliz · idaresi döneminde Türkler . , ekonomik, siyasal ve kültürel olarak ezilen taraf
olmuştur.Buna karşılık Rumlar ve Ortodoks Kilisesi , İngiltere'nin hoşgörüsü ile sürekli
gelişmiştir.

1878'den İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen dönemde

, Osmanlı

İmparatorluğu'nun Kıbrıs Türklerine gereken desteği vermemesi , Türkiye Cumhuriyeti'nin bu
dönemde aktif rol oynayamaması Kıbrıs Türklerinin ,İngilizlerin, Rumların ve Ortodoks
Kilisesininbaskısı altında kalmalarına neden olmuştur.

--~------------------------.---30)

Dünden Bugüne Kıbns ,Erol Manisalı,AkdenizHaber Ajansı Y ayınlaı;ı,Temmuz,2002-s.l 7
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İngiltere'nin.Kıbrıs'ı
müttefikler

sathında

tek yanlı. bir kararla ilhşk etmesinden yaklaşık ~r yıl sonra , Yunanistan'ı
§avaşa sokmak isteye~ ~;iltere

, buna karşılık Kıbrıs'ın

verilmesini önerıniştic:n) Savaşa girmek· istemeyenYunanistan

bu ülkeye

üzerinde baskı kullanmak isteyen

İılgiltere , bu kez. Kıbrıs'taki Enosis akımını körüklemek pahasına , Enosisçileri Yunanistan' a
baskı yapmak için kışkırtmaktan çekinmiyordu.Birinci Dünya Savaşı sonunda , Yunanistan , Türk
topraldannı

ele geçirmeye çalışırken , katı Hristiyanların Müslüman düşmanlığı duygularından

da yararlanmayı başarmıştır. Yunan Kilisesi'nin bu çabalarında Anglikan (İngiliz) Kilisesinin de
büyük desteği görülür: Hiç bir zaman Hristiyanlık dünyasında nüfuzlu bir rolü olmayan bu kilise
, Katolik Kilisesi ile bir anlaşmazlığı yüzünden gücünü kaybetmiş, Katolik Kilisesi, Anglikan
papazların ruhani sıfatlarım tanınıamıştır. Bu, nedenle İngiliz papazları , Ortodoks Kilisesi'ne
döndüler. İngiliz piskoposlar , protestanlar arasında Yunan propagandasını yaydılar.(32) İngtliz ve

Rum Yunan ikilisi arasındaki kilise birliği ve Yunan propagandasının protestan halk arasında
·····.yayılması.. İngilizlerin.Ortodoks Rumlara daha da yakınlaşmalarına ve bu insanlara karşı daha
müsamahalı davranmalarınaneden olmuştur:
Necati Özkan 'ın yazıları genel olarak incelendiğinde Kıbns'ın yöneticileri
olmaları nedeniyle İngilizlerin, adada düzeni sağlama sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiği ,
>düşüncesini taşıdığını · görürüz. İlhak konulu makalelerde , önceliği Makarios önderliğindeki
Rum halkının hareketlerine veren Necati Özkan , 17 Ocak 1952 tarihli "Kıbrıs Rum Despotu'nun
Coşkunluğu" isimli.yazısında Fenaromeni Kilisesi'nde yapılan toplantı esnasında Makarios'un
Rum gençlerinden 1952 yılı mücadelesinde ön safhaya atılmalarını istediğini
belirtmektedir.
'('.·
.
>.ilhak karşıtı güçlere karşı bir mücadeleyi öng_ören bu çağrı Baf Cimnasyumu öğrencilerinin
hadise çıkarmalarına neden olur. Olayı bir başlangıç olarak gören Necati Özkan hükümetin çıkan
olaylara ve özellikle Makarios'un söylediği kışkırtıcı sözlere titizlikle yaklaşmasınıister.
Oldukça gerçekçi ve toplum düzeninin korunmasına yönelik bu öneri İngiliz
'.>hükümeti·tarafından pek de ciddiye alınmamış olacakki 28-Mart"-1952tarihinde kaleme aldığı
''Fanatik Palikarya Saldırıyor"isimli yazısında şu ifadeleri kullanır:

Kıbrıs Sorununun Kökleri İngiliz Yönetiminde .Türk-Rum.ilişkileri ve İlk Türk -Rum Kavgaları.Sabahatıin İsmail,Akdeniz Haber
Yayınları,Şubat,2000-s.2l 8
Yunan Soruıııı,NurettinTürsan.Ankara,1987-s.113
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Çf:.: ·

_i\ ; ''Bu-hani bir reis olması icap ettiği, halde siyasi bir önder kesilen ve her fırsat

·.. · , ·~kfgJe;nçligi kışkırtıcı sö:zlersaıfetmelae ~if mahzur görmeyen Rum despotu Makarios 25
~J#.~s¢k~tiyleyapmış
olduğu . konuşmada coşarak . "kan dôkmeksiztn hürriyet elde
;·:··"j;,:,\i.\.\:'''i.',,;.,,_ .. _.·,., ' '.'

~iıi,~~f;j§Jfr:~~rnfetı4ar.
.,..,.- .

tahrik edici beyanatta, bulunmuştur. Bu gibi kışkırtıcı beyanat

i':t14t~ft?W£i4\ıfi}t:t/'iJakamlarzn sükut etmesine ve bir din reisinin din perdesi arkasında bu şekil

j~~!i~~t

:it)~ili{Jt~~> ckarşı·• bu kadar. müsamahakar davranmasına hayret etmemek imkanı
·.

,_•:.·-,.·,·-.·,,,-;•.,·--

:',i~lJli.Mkmeksizin hürriyet elde edilemez."

Hiç bir . hakla savunulamayacak bu ifade dahi İngiliz hükümetini harekete
· · g~çireı:neı:niştir. Bu. durumda İngiliz hükümeti aşın demokrat bir özellik ı:ni taşımaktadır? Yoksa
.f~klı düşünceleri (amaçları) ı:ni vardır? Necati Özkan bu konuda yorum yapmamış .belki de

i) yoruni yapmaktankaçınmıştır.
13 Mart 1953'te yayınlanan "Kıbrıs Türkleri Derin Hassasiyet Bekliyor" başlıklı

i YM!İngilizidaresindek:iTürkhalkının durumunu'açıkça ortaya koymaktadır.
'Xtbrıs Türkleri son derece'yardun.ve himayeye muhtaç bir kitledir. ''
..

,

.

.

,·

. "If,ıbris< Türkleri senelerden beri hıtpalanmakta ve . himayesiz bir topluluğun
;,tı:ıçıruZ<kiılabileteğiheftürlü darbe ve zorluğa rağmen şerefli ve millici bir kitle halinde hayat
'; .. ·<

< i,yolunifa tterfeif!Wf:için mac:aae1e etmektedirler:·,,
Necati Özkan'ın kaleı:ninden dökülen bu karamsar ifadeler

İngiltere'nin ,

üstlenmiş olduğu toplum düzenini sağlama sorumluluğunu pek ciddiyealmadığını ortaya koyar.
Peki durum bu şekilde ı:ni :fürmüş,ür? 1953 yılında Rumların, militan mücadeleye
girişmek amacıyla , örgütler kurduklarını daha önce belirtı:niştik. Makarios'un halka yönelik
çağnlarının·•t'kan dökülmesi" amacına· yönelik olduğunu da ifade etı:niştik. İşte bu iki·• etkenin
birleşmesi sonucu , kanlı saldırıların artması, ada üzerindeki gücünden vazgeçmek istemeyen
İngilizleribazı tedbirler almayaitı:niştit.
Necati Özkan 25 Haziran 1953 tarihli yazısında Türk halkına , ilhak meselesinin
kapanmiş olduğu müjdesiniverirken ayni zamanda

"Şimdi hukumetin bu meselede daha hassas davranmakta olduğunu görüyoruz.
Zaten bazı Rum/arm şımarık hareketleri de bunu icap ettirmektedir. "
17
/

sözleriyle yönetimdeki tavır çleğişikliğinj. ·<>J~~~{dymaktadır.1878 'den J 960 'a tam 82 yıl adayı

~;an bii

yöneten İngilizler , ortalama insan · ômrünü

süre. zarfında , adayı kendi ulusal çıkarlarının

sağlanmasında bir piyon olarak .görrrıüşlerdir.Zaman ve şartlara bağlı olarak farklı politikalar
izleyen İngiltere bazen adayı Rumlara hediye etmeye hazır. görünmüş , bazen bu tavrından
vazgeçmiş ve böylece zaten hiç kaynaşamaımş olan Türk ve Rum halklarının birbirinden daha da
uzaklaşarak düşmanlaşmalarına neden olmuştur.

f) TÜRKİYE'NİNKIBRIS

1878
İmparatorluğu

POLİTİKASI

yılında

Kıbns'ı

İngiltere'ye

kiralamak

zorunda

kalan

Osmanlı

, adanın sahibi . olma vasfını koruduğu halde İngilizlerin . antlaşmalara rağmen

uyguladıkları farklı politikalara karşı çıkamaz durumdadır. l 914 Birinci· Dünya Savaşı . sırasında
iki ülkenin farklı cephelerde
Osmanlı'nın

savaşmaları

söz ve müdahale yetkisinden

İngiltere'ye

beklediği fırsatı vermiş böylece

tamamen uzaklaştırılmıştır.

ada

Bilindiği gibi Birinci

Dünya Savaşı'rl.dan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu işgal edilmiş ve 1919-1923 arası dönem
yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan büyük bir· kurtuluş mücadelesine şahit olmuştur.Mustafa
Kemal Atatürk'ün önderliğindeki İstiklal Harbi, Kıbrıs Türkleri için.de bir umuttur.

'Türkiye- Kıbrıs arasında düzenli posta servisi olmadığı için Kıbrıs 'taki
Türkler , Türkiye 'de o/up bitenleri Royter Haber Ajansı 'ndan öğreniyordu. Matbaa. sahipleri
Royter Haber Ajansı 'nın. Türkiye ile ilgili haberlerini tercüme eder ve telgraf halinde çoğaltıp
halka satarlardı. "Yaşam koşulları çok kötü olmasına karşın · savaşın başarıyla sonuçlanması
için Türk halkı bir taraftan kendi arasında para toplayıp Anavatan 'a ulaştırırken , diğer

yandan-camilerde gizlice Atatürk ve askerleri için dua edilirdi."(33)

33)

Eski Günler Eski Defterler.Erten Kasımoğlıı, Yorum Y ayıncılık,Kasım, 1991-s.20
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savaş sonunda imzalanan Lozan

An~~'~rr~y;:~~,~~[,.9•
~j'tıirt~,,ı~)'

taşıdığı Kıbrıs'la ilgili. maddeler nedeniyle de önemlidir. caµ

İngiltere'nin 1914 yılında. Kıbrıs'ı i14ak etmek. hususunda.·.aldığır•;lcwan/ı<.ai~ıCt~itfütlit
.. Ancak
antlaşmanın 16, maddesiyleilgili olarak ortaya çıkan ·anlaşmaz1ı1i ıb~±lifklt~·:cJh1iı&tiyeti'nin
0

Kıbrıs'la ilgili söz söyleme.hakkınıkaybetmek istemediğinin.açıkbit~Jnıtıditt' ....

. , ...

"Lozan Antlaşması 'ntn 16. maddesi , -Tiirkiye kendi sınırları dışında kalan
arazi ve adalar ile ilgili ilhak, istiklal veya herhangi bir diğer idare şekli hakkında alınan ve
alınacak olan bütün kararları kabul ve tasdik eder . - cümlesiyle sona ermekteydi. Bu· madde ile
Türkiye 'nin adalar. ve dolayısıyla Kıbrıs 'ta uygulanacak herhangi bir idare şekli ve değişikliğe
'

karışma hakkı olmayacaktı. Bu yüzden Türk heyeti bu maddeyi kabul etmedi. Neticede I 6.
maddeye Türklerin istediği. şekilde şu madde ilave olundu: " Bu arazi ve adaların mukadderatı
, ilgililer tarafından tayin edilmiş veya edilecektir. "(34)

Bu değişiklik yapıldıktan sonra antlaşma Türkler tarafından kabul edilir ve yine
bu değişikliksayesindeTürkiye, Kıbrıs'Ia.ilgilibir devlet olarak söz sahibi olur.
Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra 10 mart 1925 tarihinde İngiliz kralı
V. George ,Kıbrıs'ı İngiliz Taç Kolonisi ilan·eden ihtira beratını imzalar . Bu tarihten sonra
Kıbrıs. bir İngiliz toprağı olarak .bir İngiliz Vali tarafından yönetilmeye başlanacaktır. Ancak
Kıbrıs Türk halkı yeni Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarıni koparmamıştır. Mustafa Kemal'in
devrimleri Kıbrıs Türk toplumu içerisinde hızla yaygınlaşır, Kemalist düşüncenin güçlenmesi
üzerine İngiliz idaresi anti-kemalist grupları desteklemeye başlar. Kıtrıs'taki

gelişmeleri

izlemekte olanTürkiye Cumhuriyeti ise Kemalist Kıbrıs Türk Milliyetçilerinidesteklemektedir.
Türkiye, özellikle 1936 yılından sonra takip ettiği yeni denge politikasının bir
gereği olarak Türk- İngiliz ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Rus tehlikesine karşı , daha
güçlü bir devlet olan ABD'ye dayanma ihtiyacını hisseden Türkiye "Truman

Doktrini'{ssı

çerçevesinde ABD ile daha · sıkı ilişkiler kurmuş · ancak güvenliğinin kurulan "Atlantk Paktı"na
girmekle gerçek anlamda korunabileceğine inanmıştır. Türkiye, bütün dış politika girişimlerini
bu amaca yönelterek Nato~ya girebilmek için barışçı karakterini korumaya, kendisi hakkında
karar verecek ülkelerle de dostane ilişkilerinigeliştirmeye çalışmıştır.

34)

Eski Günler Eski Defterler,ErtenKasımoğlır;Yonını Yayıncılık,Kasım,1991-s:23

3~)

Truman Doktrini: Ypruınistan ve Türkiye'ye ekonomik ve· askeri yardım yapılmasını içeren ;SSCB'ııin etki alarıınıngenişlemesini

öıılemeyiamaçlayan bir doktrin.
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İ~~r\,~·~ılan)lll

•·. Tµrkiye gerek Nato 'ya üyeliğinin.
1j~l)ilde 1955 yılına kadar sorun

üyeliğinin kabulünden

sonra ,

Jöii;niimünde kalmaya ören göstermiştir.

furk Hükumetleri Yunanistan'ıve

almamayaçalışmışlardırrssı

1949 yılına gelinceye kadar Tiiı-kiy~'deKıbrıs konusunda büyük bir suskunluk vardır.
Ancak 1949 yılının sonundan itibaren

kanfo

oyunun baskısı nedeniyle bu sükut terkedilmeye

{nışl~r. 23 Ocak .1950 tarihinde TütJ.ciye Dışişleri Bakam Necmeddin Sadak

TBMM'de

R".e11disine yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada şunları söyler:
;•

\

.

"Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur.Bunu hayli zaman evvel gazetecilere açıkça
söylemiştim . Çünkü Kıbrıs • bu gün İngiltere 'nin hakimiyet ve, idaresi altmdadtr ve İngiltere 'nin
Kıbrıs 'ı başka bir devlete devretmek niyetinde ve temayülünde olmadığı hakkında kanaatimiz
tamdır. Kıbrıs 'ta yapılan hareketler ne olursa olsun ve bunları yapanlar kim olursa olsun ,
İngiliz Hükümetl , Kıbrıs Adası 'nı başka bir devlete terketmeyecektir. Bu böyle olunca
gençlerimizbeyhudeyere heyecana kapılıyorlar, luzumsuz yere yoruluyorlar.

pu

"(37)

açıklamadan iki sonuç çıkarılabilir: Bunlardan ilki ve Kıbrıs Türkleri açısından en

önemlisi , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, özellikle gençler arasında Kıbns'la ilgili ,Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek boyutta bir hareketlenmenin doğmuş olmasıdır.
İkincisi ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu yıllardaki Kıbrıs politikasıdır. Görüleceği gibi
Türkiye Kıbrıs'ta

hak iddia eden taraf olmaktan kaçınmış Kıbrıs için "statikonıın

muhafazası"politikasımsavunmuştur:
1950'li yılların sonlarına doğru ilhak hareketlerinin belirgin .bir artış ·göstermesi

ve silahlı

hareketlere doğru yön alması, A.navatan basınının. ve gençliğinin ,Kıbrıs Türkü'nün, direnişine,
daha kuvvetle destek vermesine neden olmuştur'. Kıbrıs Türk'üne verilen bu sosyal destek tüm
siyasal

partileri

tek

vücut

halinde

birleştiren

bir

Kıbrıs

politikasının

oluşmasını

sağlar.Türkiye'nin 1955 yılından sonra Kıbrıs ile daha duyarlı ilgilenmeye başladığı, ulusal
çizgileri ile belirlenmişbir politika saptadığı görülür.

-36)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Hazırlayan Siyasal Nedenler.Güner Göktuğ,Nisanl990,s.51

37)

Eski Günler Eski Defterler.ErtenKasımoğlu.Yorum Yaymcılık,Kasım,1991-s.50
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, Necati

Özkan 1952-53 .yıllarında kaleme aldığı yazılarında Kıbrıs-Türkiye bağlantısının

sosyal v~ politik ygnlerine de değinmiştir.Fazla

ayrıntıya yer verilmemekle birlikte yazılar

Türkiye ile Iql,rıs Türk halkı arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerde Necati
· tloktayı açıkça ortaya koymaktadır.Necati

Özkan'ın .durduğu

Özkan'ın yazılarındaki Türkiye -Kıbrıs Türk halkı

ilişkilerini iki başlık altında ele almak yararlı olacaktır:

Sosyal ilişkilere bakış ve politik

değerlendirme:

SOSYAL İLİŞKİLERE BAKIŞ

Gerçek bir Türk milliyetçisi olan Necati Özkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
herhangi bir nedenle adaya yaptıkları ziyaretlerden büyük mutluluk duymakta ve · Kıbrıs Türk
halkı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin· artırılmasını desteklemektedir. Bununla
birlikte iki halk; arasında gelişen ilişkilerde bazı kurum veya şahısların I?.r.. Küçük taraftarlarını
destekleyecek tavır ve· ifadelerde bulunmalarına içerlemekte , tepki göstermektedir. Yazılardan

anlaşılcli¥J kadEı11rla Tiirkiye'njn yardım ve desteği liderltk yarışında olan Ne.cati Özkan ve Dr.
tu,ük

arasındaki • çatışmada bir.· silah haline getirilmiş ve her ilq /itler: fikirlerini Türkiye

Cumhuriyeti·Kamu·oyuna duyurarak destek·alabilmekçabasına girişmişlerdir.
Bu konu

"Necati Özkan 'ın Yazılarında· Siyasi Çatışmalar"

ba!~ıklt bölii;de : daha

ayrıntılı olarak incelenecektir. Ancak Necati Özkan 'ın yazılarında Kıbrıs-~HrkAYe arasındaki
sosyal bağlantıyı vermek açısından konuyu kısaca özetleyecek olursak Necatl, Özkan'ın
kendisinin Türkiye'ye

ve Türkiye Cumhuriyeti yatandaşlarıııın Kıbrıs'.a yap#ğf. :#yafetler

ara~ılığıyla, KıbrısTürklerinin ,Türkiye kamu oyunda destek görmeleri için uğraş ver~iğipi ve
ilhak tehlikesine karşı bir birlik yaratmaya çalıştığımsöyleyebiliriz.

POLİTK.DEGERLENDİRME

Necati Özkan. ,Türkiye Cumhuriyeti'nin 1955 yılına dek sürdürmüş olduğu Kıbrıs
politikasını her zaman.desteklemiş ve bu yönde yazılar yazmıştır.Konuyu Türk- Yunan- İngiliz
dosth.ığu ve Kuzey Atlantik Paktı .çerçevesinde ele alan Necati Özkan yazılarında, Türk- Yunan
.

.

dostluğunu örnek alan bir Türk-Rumdos.·tiuğuyaratmak
için çağrılarda1Jiılunın1.1şt~;.
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"'ttıığıYaztJ~da
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Necati Özkan 1952-54 YIP"?
uzatırken , İngiliz sömürge Yötı.çtimitıe>
~tzusunda olduğunu duyurmaktadır.

P~k'itC>lt

'':".·.·.·:.'.· ... --,,.,

adanın Rum~
dostluk
Kıbrıs Türkleri'nin statükonun devamı

k:~y~ak tarafından Kemalist bir· Kibrıs Türk

'lliyetçisi olarak tanımlanan Özkan'ın bti,t~z,hir politika izlemesi şaşırtıcı olmakla beraber
azılatı tam olarak incelendiğinde

Kıbrıs 'I)blıtikasını dünya siyasetinin bir parçası olarak

Cğötdüğüve {kendince)Kıbrıs Türk Toplumu içitt~n hayırlı olacak yolda ilerlediği söylenebilir.
· -ecati Özkan'm statükonun devamını destekler tarzda yazılar yazmasındaki teme! etken Kıbrıs
.:Rı.:ımlarımn ilhak taleplerini etkisiz hale getirmeftir.15-9-53 tarihinde kaleme aldığı "Hürsöz'ün
·-yersizGayretkeşliği" başlıklıyazıdakortuya yaklaşımınıaçıkça ortayakoyar.

"Kıbrıs'ta yüz bin kişilik Türk cemaati, Ermeni, Maronit ve Katolik 'azınlıkları
'bulunmaktadır.Buazınlıklar • ve makul düşünen Rumlar Kıbrıs 'tn Yunanistan'di ilhakının
?aleyhindedir/er ve statükonundevamınıarzu etmektedirler."

Necati Özkan'm Kıbrıs politikası ,ayni dönemdeki Türkiye Cumhuriyetilnin Kıbrıs
> politikasıyla karşılaştırıldığında

,ikisi arasında hiç bir fark olmadığı görülmektedir. Necati
'

'

.Özkan'ın ifadeleri ,Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs politikasının ,Kıbrıslı bir lider tarafından,
dile getirilmesi olarak görülebilir. Diğer yarıdan Kıbrıs'ta gelişen ve Türkiye· q.ımhuriyeti
halkını ,Kıbrıs konusunda bilgilendirerek ,destek kazanmaya çalışan bir hareketin i varlığı da
bilinmektedir. Öyleyse Türkiye ve Kıbrıs Türkleri arasında karşılıklı bir politik! · etkileşim
olduğunu söylemek kaçınılmazdır.

f) KOMÜNİZM VE İLHAK

18. yy'da Büyük Yunanistan hayaliyle kurulan Filiki Eteriya örgütünün Ruslar
tarafından kurulduğunu ve İngilizler tarafından desteklendiğini daha önce belirtmiştik. Yunan
Devleti'ni kuruluş aşamasına getirecek ayaklanmayı destekleyen ve daha sonra devlet yapısının
oluşturulmasında etkili olan bu iki devlet , sonraki yıllarda da Yunanistan üzerinde söz sahibi
olmuş, hatta uzun süreli biriç savaşa neden olacak sirasi mücadelelere girişmişlerdir.
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Necati Özkan Kıbrıs ve ilhak ~Jfıtf~-:~~ırltJda bir tehlike olarak gördüğü komünizm
areketlerinden de bahsetmekte ve 'Ytinalli~i~h'111 yıllara& komünizm etkisinde
:almış olın~~ını Rum- Yunan halıdaJ~ıi.;:fu6thiinizme karşı 'bir zayıflığı olarak nitelendirerek
· ~ürk ve İngiliz Hükümetlerinin dikkati~e geiirınektedir.
s"·

·.·•

..

•.·.,·

,.'•'

,,:,._;;,,,'

'Adada ilk sosyalizm harek~tl¢tf Birinci Dünya Savaşı sırasında görülmeye başlar.
sonra özellikle Limasol ve Maraş'ta ilk sendikalar ve işçi kurumları görülür. Aynı

919'dan

iamaı1dı;ı ilk sosyalist gazeteler yayınlanmaya başlanır.1926 yılında Kıbrıs'm ilk komünist partisi

qlan Kıbrıs Komünist Partisi kurulur.(38)
Necati

Özkan yazılarında komünizm'in

Kıbrıs'taki

gelişimine yer vermez. Ancak

kullandığı ifadelerden· bu hareketin · çoğunlukla Rumlar içeristnde kaldığı Türk halkını pek fazla
:tkilemediği anlaşılmaktadır.

Necati

Özkan'in ifadelerinde ortaya çıkan bir başka nokta ise

:omQ.nist olsun olmasın tüm Rumların ilhak görüşünde birleştikleri düşüncesidir. Necati Özkan
cak 1952' de kaleme aldığı "Rum Millicileri ve Konünistler", "Rumlarda Din ve Siyaset" ve
rHakikatlan

R..11Inl~ın

Tahrif' başlıklı yazılarında bu düşüncesini açıkça ortaya koymakta, sağcı ve Solcu
Fenaromeni Kilisesi'nde

toplanarak

ilhak taraftarı eylemlerde bulunduklarını

ifade

etmektedir ..

"Komünizm taraftarı birçok Rumların da bu kilise toplantısına iştirak · ettikleri
.söylenmektedir. Komünistlerin inançları ve· emelleri tamamıyla ayrı olduğu halde din .perdesi
~!tında birleşerek milli his ve heyecanla coşmaları da çok garip hallerden biri olsa gerekir."(39)

Bu noktada tarihi bilgiler de Necati Özkan'ı destekleyici niteliktedir.

Önceleri özerk yönetim -ilhak yani önce özerk yönetim , sonra enosis politikasını
savunan solcular . 1949 yılından sonra Enosis politikasına döndü. Sağcılarla solcular arasında
'Enosis yarışı başladı .

Ortak Vatan- Pulitis Servas, Galeri Kültür Yayınlan,Lefkoşa,1999,s.68-74
Rumlarda Din ve Siyaset,İstiklalGazetesi,ı5.1.52,c.5
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Kıbrıs Rum halkının 'Se!f

Akel , Enosis

BMX!lli/vJiiılik:1c@iı"ievitiıebasvurma kararı aldı.(41)

;</ferminasyon' (40) hakkı

, komünizm tehdidine karşı Nato'ya

l9ŞO'li yıllar
'' ,',,, •,<,:' '

\ ' '

iki ülkenin de Nato üyesi olarak kabul

konusunda tartışmalara

~J¢siq~~!l~.~ştrBıı 9Qneıııde ~t~e'ıili)

de üyesiolduğuNato ülkelerikomünizmin

~enıhesi ge~ei(~nl?üyükbırtehlike olduğµdüşüncesinde idiler. ,
1ec~ti

Ö~k4n ,

kıhrıs'ın Yu~anistan'a1i$akı meselesini Nato ve komünizm. çerçevesinde ele

clığı yazıları~cl; Kıbrıs'ın . , Yunan itlaresine geçmesinin komünizmin Türkiye'nin güney
illerine kadar :yayılması anlaniliıa gel~9~ğinibelirterek komünist Rumların bu nedenle ilhakı
\$tekliyor olabilecekleriniifade etmektedif.
uv
.. .
ı\..omu,mzm

+
ıfıtar
' 'tarz arasında
ıara

1
• ~
' lif
K•. ıurıs
ı.
'a ge.mesının
l
. . bo~şevı,
'k
unanıs.an

1TT

ile içeriden kemirilen zayıf bir milletin buralara ulaşması demek olacağından
, :9münizmiçinfaydalı olacağını düşünenler bulunabilir.

"(42)

Necati Özkan .Yunanistan'ın Nato üyeliği tartışılır ve hatta bu ülke Nato üyeliğine
kabul edilirken böyle bir iddiada bulunmasının ve Yunanistan'ı "Bolşevik tehlikesi ile
ı9-(:}riden kemirilen zayıf bir millet " olarak tanımlamasınınnedenini ise şöyle açıklar:

"Süper millici görünen ateşin milli hisler ve engin hayaller,ife cpş,tuğ.,,,unu sanan

f7:mların komünizme karşı gösterdiği bu yakınlık ve müsamaha her şeyi bulandırıp şüpheli
.

.

göstermeye kafidir.

.

Eu

.

..... :

.

.

.,

'

:··.-.

'."f·_·. ·,_

_--....'

.

halet-i ruhiye Yunanistan 'da komünizmin nasıl yG}'ılabildiğini ve en
Yunanistan 'ı nasıl kemirebildiğini en açık bir surette .iöstermeye

Anlaşılacağı gibi Necati Özkan yazılarında Türkiye ve İngiltere'nin Nato üyeliği ile
tarih boyunca Yunanistan'ı etkileyen komünizm hareketlerini Kıbns'ın Yunanistan'a ilhakını
,11gellyyici unsurlar olarak ortaya koymakta ve böylece durumu farklı bir boyuta taşımaktadır

Self'Detcrminasyon.ToplumlarınKendi kaderini belirlemehakkı
AB ve Kıbrıs Bugünü ve Geleceği, Akdeniz Haber Aj~ı Yayınlıuı,Temmuz,2002,~.41
Rumlarda Din ve Siyaset.İstiklalGazetesi,15,.1.52,c.5
Rum Millicileri ve komünizm-İstiklalgazetesi,8.1.52,c.5
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Necati Özkan'ın yazılarında önemli yer tutan konulardan biri de

Bayraktar

ıl:eydanı isminin Lefkoşa Belediyesi tarafından değiştirilerek Elefterios Venizel?s yapılmasıdır.
ecati Özkan bu. konuyu . farklı boyutlarda ele . almış, ismin değiştirilmesinin Türk toplumu
~erindeki etkisini ortaya koyarken bir yandan dönemin belediye azalarından Dr. Küçük ve
,.--·.

.

.

.

.

'I

.daşlarını eleştirmiş bir yandan Belediye Başkanı Dr. Dervis'ın icraatlarına sinirlenmiş· bir
rcıiıdan da Kıbrıs Türk Cemaati' nın çaresizliğiniortaya koymuştur.
Osmanlı döneminde adanın merkezi . olarak belirlenen Lefkoşa bu özelliğini
gilizlerin adaya gelişlerinden sonra da kotumuştur.29 Nisan 1882 tarihinde Belediyeler Yasası
dtaltında . bir yasaçıkarılarakOsmanlı'dan.kalan

ve o· dönemde etkinliklerini sürdüren Lefkoşa

f~l<ediyesi resmen kurulmuş sayılır ve 24 Haziran 1882 tarihinde çıkarılan bir eniirname ile

1930'lu yıllara kadar Lefkoşa Belediyesi , Vali'nin sıkı vesayet d~n~timi altında ·
ş.zı .bayındırlık hizmetlerini yürütme görevlerini yerine getirmektedir . Bu dönem.de y~ni yasal
Li.zenlemelergetirilerek "Fasıl 240 Belediyeler Yasası " yürürlüğe konur.

:¥~sa

Vali'ye

x~lediyelerkonusunda ğ"ııiş yetkiler vermektedir. Örneğin herhangi bir\~aşabw:(ıeya köyün
~lediye olarak ilan edilmesi sınırlarının düzenlenmesi , . meydan , sokak ;e cadde isimlerinin
~erilmesi, .belediye ..meclis üye sayısının . belirlenmesi· ·, . belediye başkanına > veril~ğek. ınaaşın
ptanması , bütçe ve nizamnamelerin onayı bu yetkiler arasında bulunur. Aynca atrılanyasaile ,
,rn.,..,m,

üyelerieingörev süresi 1 yıldan 4 yıla çıkarilmış, 8-12 arasında değişen fueclis

sayısı en az 6 en•çok 20 olarak değiştirilmiş, meqlis üyeliğiiçin aday olacak kişilerde aranan
kaldmlmıştırm

Belediyesi Tarihi.Lefkoşa Belediyesi Yayınları Lefkoşa !Kıbns,Kasırlı 1991,s.18

25

<

/Lefkoşa Belediyesisiıin tarihçesi ve 1885 -1990

.•..... ..•• .

yıllan arasında Lefkoşa

:f~i!$ye:i'~tf¢·ğörevyapan Belediye Başkan , Asbaşkan ve Meclis Üyelerinin isimleri ekte

;ı~ıii;?

.~J~~da Fasıl 240 Belediyeler Yasası'ndan bahsetmemizin nedeni bu yasayla

~i},M~·i~¢}da.ıi::;cadde
ve sokak isimlerinin verilmesi konusunda geniş haklar tanınmasıdır ki
(::.:-;'-:'it(=:··_.{·, . : _,.: :.. · :\i'·:. :/::\:i:)·..::}\:. __,_ ; .· ' :· /i·'.
' '
' ', ." ' ' ' ' : '
'
.
'
' '. . .
ayraktar · rMe}q~ı,ui.jsııtlnindeğiştirilmesinde oynadığı veya oynayabileceği·· rolden dolayı bu

f

' asa oldukça q;~~idir
·.,.
·,,
·-··'

'(,.

'

. Necati
··--. .-:•

:ryı~ydiııı

Özkan'ın konuyla ilgili . makalelerinin değerlendirilmesine geçmeden önce
isminin kaynağı· nedir ·? Meydanın adıyla anılması istenen Elefterios

\lenizelos kiı4{clir?B9rularına
da.açıklık getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Tarihi süreç 'açısındarı öncelikle Bayraktar tvfoydam isminden söz etmek gerekir,
Isirrı.Necati Özkan'ın yazılarından da anlaşılacağı gibi 1571'e yani- Osmanlıların Kıbrıs'r' fetih
tarihine dayanmaktadır. · Kıbrıs'ın fethi esnasında Lefkoşa'nın alınması , surların aşılmasına

ha.ğlıydı. Bu nedenle Lefkoşa'yı çevreleyen surlar önünde ve özellikle bu sur çemberinin Doğu
Ye Güney bölümlerinde çok· çetin savaşlar oldu. Sonuçta 9 Eylül 1570 Cuma günü surlara
tırmanan .: Türk· askerlerinin bayraktan , Konstanza Burcu' na · elindeki sancağı dikmeyi başardı .
· · Fakat aynı anda düşman tarafından baynığı diletiğiyerde şehit edildi.
Köstanza Burcu'nda şehit düşen bayraktar , şehit düştüğü yere gömüldü . 1754
?y:ı.lında ise , ayni yerde onun mezarını içine alacak şekilde , Vali Hasan Sadık Ağa tarafından bir

? fürbe . ve Cami inşa edildi ve adına da Bayraktar Carrıii denildi. C~

önündeki meydan da

·· Bayraktar Meydanı olarak anılmaya başlandı.(2)
Tarihi bilgiler ışığında "Bayraktar" isminin Kıbrıs'ta Tütk varlığının bir sembolü
haline gelmiş olduğunu·söylemek·Şi\Phesizyanlış olmayacaktır.
Kıbns'ta Türk varlığının sembolü haline gelmiş "Bayraktar Meydanı" isminin kaldırılmasından
.. · sonra bu · meydana verilecek ismin ve bu isim araoılığıylaada halk;ma iletilecek mesajın şüphesiz
. büyük bir eheıTHTıiyeti vardır. Peki Elefterios Venizdos kimdir?
Yunan tarihini

bilmesek· 'de pek çoğumuz Elefterios Venizelos ismini 1930

yılındçı·Türkiye'ye giderek Atatürk'ü ziyaret eden Yunanlı lider olarak hatırlarız. Hatta yine pek
çoğumuz için o, Atatürk'ün dostu olan ve 1928-32 yılları arasında Türk-Yunan dostluğu'nun
I

gelişmesi için çaba harcayan bir liderdir.

2)-Kıbrıs'ta Türkler(ı570-IS78) 308 Yıllık Türk Dönemine Yeni Bir Bakış-AhmetGazioğlu.Cyrep'Yayınları,LefkoşaKıbrıs.Ocak 1994 s:395
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Meydana ismi. yerilen Elefterios Venizelns'u~;~lltiliııeıı/~im!i~it(~ıi
f~t!larıyla büyük bir tezat ohışturmaktadır.

\~tI~t yericidir, ancak

Rum

Bayraktar

MyydfUµi

...

. .· ,

komşula~:ı,~4j;~J;
dqstlyiğ

~thet~elerini · hatırlatan . bir isim yerine Türk-Xumıll

i'tirk-Jmm yaJ9n!Mmasıin sağlayacakbir

Jfif,;kio!\iU~

gelişm~

halkının isim değişikliğine.gösterdiği tepki de . aşın ınilliyetxiij~i;~l~ı
~şın · .sağcı ,Enosis .yanlıs; y~ılarıyla tanıdığımız Ethnos ga~tiğ~f
'.Türklere yönelttiği hakaretlerle tanınan Dr.Dervis'in meydana Tütk·Ylln~\ı~~¥i~
·..
.· ..
••..... ..

-.:·;·.··:··'·,"·

.

· .. ·

..

.

.

·.·.'..

•,•.

.

·:

'

.

·,

..

-,· ,..

._

_

,

bır isim vermesi de hayret vericidir. Üstelik Rum Belediye Başkanı , bıı kararı(i~i''i~t~~k;~~
savunmak için düzenlediği basın toplaıitısında Türk. geleneklerine, tarihine ve kültciffih~İıakar~t
. egen ifadeler kullannnştır.(3) Bu bilgiler ışığında isim·değişiklığiyle ilgili iyimser yorumlan bir
yana bırakarak Elefterios Venizelos'un kişiliğinin bir başka yönünü gündeme getirmek
. zorunludur.
Elefterios Venizelos Girit doğumludur . 1830'da Yunanistan 'ın bağımsızlığını
\:kazanmasına karşın , Megali İdea sınırları içerisinde olduğu halde ,Girit de tıpkı Kıbrıs gibi
Osmanlı Devleti'nin yönetiminde kalmıştır.Isöö'da adadaki Rum ayaklanması üzerine Osmanlı
devleti birtakım reformlara girişir. 1897'de Yunanistan Girit'e bir tümen askerçıkarır .Bunun
/üzerine Osmanlı Devleti Yunanistan'a savaş ilan eder

Osmanlı ordusu Atina'ya yak,laş\rken

büyük . devl~tler araya girerek Girit'i koruma altına aldıklarım. açıklarlar ve Yunan Prensi
Q-eorgios'u yönetici olarak atarlar.(4) 1905 yılmda Giritli Elefterios Venizelos'un Girit adasında
başlattığı ayaklanma sonucu , ada Valisi olan v. e İngiltere'nin çıkarlarına
hizmet eden Preris
.

'

.

'

.

Yqrgi adadan uzaklaştırılır. 1908'de Girit Meclisi Yunanistan'a ilhak kararı alır. Elefterios
Venize1osda bu başarısından dolayı.I 910' da Yunanistan'da iktidara getirilir. 1913'te Londra ve
Bürüksel antlaşmalarıylaGirit Yunanistan'a katılır.(5)
Girit Adası'nm Kıbrıs'ta her iki toplum için bir örnek olduğunu biliyoruz. Kıbrıs
Rumları , tarihi sürecin Girit'te olduğu gibi yaşanmasını isterken Kıbrıs Türkleri aynı durumdan
endişe . etmektedir. Meydana. "Elefterios Venizelos "isminin verilmesinin bu istek

ve

korkularla

büyük ilgisi vardır . Özellikle Kıbns'ın Türkler tarafından fethini hatırlatan "Bayraktar
Meydanı'' ismi yerine Girit tarihini hatırlatan bir ismin. getirilmiş olduğunu söylemek Dr.
Dervis'in kişiliğinede Kıbrıs Türk halkının gösterdiği tepkilere de. daha uygun düşmektedir.

~-------. ----- ----~--- :------- -~
3)- Kıbrıs'ta Türkler(1570-1878) 308 Yıllik Türk Dönemine Yeni Bir Bakış.Ahmet Gazioğlu,CyrepYayınları,Lefkoşa/Kıbrıs Ocak1994,s:396
4)-Temel Britaıııuca,AnaYayıncılık, ,Hürriyet Ofset.Şubat 1993 ,c:7,s.158
5)-Yunan Sorunu,Nurettin Türsan, ,Ankara,1~87 s:220
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Bayraktar
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Meydanı

Özkan'ın yazılarında

:,;;??

rJ

,c:f~ğiş~ifiJet¢1{; c.il3l?ft~rioş

ço~.tlj~j~~,~~ ~

ismi~i

Venizelos

yapılması

hadisesinin

önce belirtmiştik. Necati Özkan

pnu ile. ilgili ·ilk.yazıyı 12-1-1952 t~ri.lıitıde yaı:~r . Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla Necati Özkan
'rsim · değişikliğini başka
.

gazeteleideıı

gğn~nıniş ·. ve doğal
.,

'

.

:.\_.::_':· -:'.

olarak

Lefkoşa

Türk Belediye

'

·.

alarmdan konuyla ilgili bilgi talep etmektedir.
Necati Özkan'ın yapılanisim

değişikliğine tepkisi "Bayraktar" isminin kendisi ve

1:brıs Türk halkı için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır.

Necati Özkan "Bayraktar" ismini

cürktarihinin ve Türk milletinin ismi olarak tanımlar,

"Bayraktar ismi Türk tarihinin ve Türk millettnin bir ismidir.Bu ecdat yadigarını
}bu tarih eserini sebepsiz yere keyfi kararla değiştirmeyi havsalamıza sığdıramıyoruz.Bu isim
Kıbrıs adasında yaşayan 8(! bin.Türk 'ün ve onlarla ilgili olan 20 milyonluk Türklüğün tarih,
şerefve iftihar sembolüdür.Binaenaleyh bu meselenin ehemmiyeti pek büyük ve mesuliyet: pek

Bir ·başka yazısında ise Bayraktar'm
Muhammedi
t'Bayraktar

ile aydınlanmış olduğunu

Meydanı"

koymaktadır.Yine

isminde tarihi önemi

ayni yazıda Necati

şehit oluşu ile ilgili bilgi vererek meydanın

kaydetmektedir.f'Z) · Bu ifade Necati
dışında dini bir değer

Özkan, meydanı oluşturan

Özkan'ın

de gördüğünü· ortaya

alanın büyük bölümünün

Belediye'ye Evkaf İdaresi tarafından verildiğini kaydetmektedir ki bu durum hareketin hukuksal
geçerliliği konusunda şüphe uyandıracak unsurlardan biridir.
~,.\

Necati

Özkan 21-2-1952'de

kaleme

aldığı "Bayraktar

Meydanı

İsmi Asla

Değiştirilemez" başlıklı . yazısında · genişletilen veya yeni açılan yollara isim konulması: ile ilgili
· olarak 1929 yılında alınan karardan bahsetmektedir.

"Şehrin

dar

olan

bazı

sokaklarının

geniş/erilmesi

hu..susunda

kendi

topraklarından istenilen miktarda. Belediye ye bahşeden kimseler, · açılan yollara kendi
isimlerinin konulması ve -o ismin baki kalmasuu istemişlerdir.Bôylece bu karar Belediyece
tasdik olunduğu takdirde Belediye 'nin Lefkoşa sokaklarım genişletmesi hususunda faaliyetleri
bir dereceye. J«ıda.r kolaylaşmış olacaktı. Ancak yeni açılan veya genişletilen bu sokakların
isimleri , Belediye Meclisince , Türk ve Rum Belediye Azaları tarafından tasvip olunduktan ve
hükqmet tarafından da tasdik olunduktan sonra sarih kalacaktı. "
a~~---~~~~P~~~=*=~•Q-•==~w=~=a====~-

6)-Türk Belediye AZalitrınıı Soruyoruz,İstikl.a!G4..zetesi,12.1.52.c.5
7)- Bayraktar Meydanı Elefterios Venizelos Meydanı Olamaz.İstiklal .Gazetesi,23. 1.52,c.5
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"Şehrin Rum semtlerin~e::Jtzk~iı{y.,eni
\··:'·\·_,'.:-..--;-'i.'\,;·;';'"'·-··,·,.- .. ;:,-:

.

sokaklara Lefkoşa Belediye Meclisi Rum

:e1ediye
Azaları tarafından münasip
ğ6ifJlei::¢lt'i1iıtılerin,
Türk semtlerinde açılacak sokaklara
:- ', '_-'
'
.... :. "'.>: >-... -. ·.- .;·,,_, ·:·:. -.:··
·~ Türk Belediye Azaları tarafından ist<;nılenisimlerin Belediye Meclisi 'nde karar alındıktan
·nra hükümet tarafından tasdik edilerek konulması gerekmektedir. "

Bu karara göre .meydamn ismi 382 yıldır "Bayraktar Meydanı" olmakla birlikte
değiştirilmesi yönünde talepte bulunma hakkına sahip iki grup ..varçiır: Meydanın
;~nişletilmesiamacıyla toprak bağışlaması nedeniyle Evkaf İdaresi Ve toprağın Kıbrıs . Türk
~kına ait olması nedeniyle Lefkoşa J3elediyesi Türk Azaları.Anlaşıldığı kadarıyla p,~r iki grup
a, haklarından mahrum edilmiş ve Rum Belediye Başkanı'nın aldığı bir kararla meydanın adı
'

eğiştirilerek Elefterios Venizelosyapılmıştır.
Necati Özkan ayni yazıda bir başka noktaya daha dikkat çekmekte ve

"Elefterios Venizelos ismi şehrin diğer bir yerinde açılacak .yeni, bir sokağa

ifadesini kullanmaktadır. Amaç yalnızca bir meydana Elefterios Venizelos ismini
idiyse bu yol şüphesiz çok daha sağlıldı olacaktı.Arıcak yazılanlardan anlaşıldığı
:kadarıyla murat bir meydana Elefterios Venizelos ismini.vermek değil , Bayraktar Meydanı
·işnıini kaldırarakonun yerine Elefterios Venizelos ismini kullanmaktır.
Necati Özkan bir başka yazısında Belediye Başkam Dr. Dervis'e ait olan ETNOS
gazetesinden bahseder ve bu gazetenin beyanatlarından bölümler sunar.

"Bayraktar bir işgal ordusunun sembolünden başka bir şey değilmiş halbuki
1£lefterios Venizelos BuyükYunanistan için çalışan ilk mutşebbbislerden imiş. Bununiçin Tütk
Jsunan dostluğuna saygı icabıbu isim değişikliğinikabui etmek lazımmış-an

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu'nu adaya davet etmiş ve fetih esnasında
< yardım etmiş olsalar da Rumların, Türk Ordusu'nıı işgalci bir ordu , Bayraktar'ı ise bu ordunun
/S@mbolü olarakgörmelerinde şaşılacak bir yön yoktur.

8) İbret Vericiİfadeler,İstiklal Gazetesi,26.1.52,c.•5
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Elefterios Venizelos'un ,Büyük -Yufı~sfaj:ı için çalışan bir kişi olarak saygı görmesi de
aşılabilir. Ancak Büyük Yunanistan

lıayal(

Türk toprakları üzerinde gerçekleştirilmeye

lışılırken. ve Bayraktar Meydanı isminin yerine Elefterios Venizelos isminin getirilmesine
~rt:ıkçe olarak Venizelos'un Büyük Yunanistan hayaline hizmetleri gösterilirken, Türk-Yunan
sfluğundan bahsetmek hayli gariptir.
Necati Özkan "Bu Ne Zihniyet" başlıklı yazısında Rum gazetelerinin, konuyla
Türk-Yunan dostluğuna atıfta bulunmaları üzerine şunları söyler:

"Rum vatandaşlarımızın bu dostluk telakkisine ve halet iruhiyesine hayret
'

temek imkanı yoktur.Kıbrıs Rumları bu adadaki Türkleri ezmek ve tahkir etmek istedikçe
'

qıaldığımız haklı · feryatlar karşısında hemen Türk-Yunan dostluğundan bahsetmektedirler.
,/a,kı;,:t · kendileri ne- bu dostluğa uygun bir ruh taşımakta ne de hareketlerinde Türk-Yunan
fostluğıma riayet etmektedirler.Rum vatandaşlarımızın dostluğu sözden ibaret kalmaktadır. Her
"ırsat buldukça Türklerinizzeti nefsine dokunmak dostluk mudur? Tarihi hakikatleri tahrif etmek
yemilli Türk zaferlerini.tecavuz ve vahşet saymak dostluğa yakışır mı?

"Rum

vatandaşlarımızın

görgü

ve

zihniyeti

parmak

ısırtacak

kadar

yamandır. Onlar" Bayraktar Meydanı" ismini değiştirecek "Elefterios Venizelos" yapacak ve
'l'ürklersesini çıkarmayacak, çünkü bu Türk-Yunan dostluğunun icabı imiş. "

Bu haykırış yalnızca "Bayraktar Meydanı" isminin kaldırılmasıyla ilgili değildir.
temelde. yok olma. tehlikesiyle yüz yüze gelmiş , elinde tarihinden başka gurur
· . gµyabileceği hiç bir şey kalmamış bir hallan var oluş mücadelesiyle ilgilidir. Necati Özkan'a
göre "Bayraktar Meydanı" ismi bir nevi yaşam simgesidir.

"Kıbrıs Türklerinin en yüksek ve en asil duygularının milli hisleri olduğuna.
şüphe yoktur. Kıbrıs Türkleri. büyük Türk devrimine en büyük samimiyet ve hararetle bağlı
buiunmaktadır.Bu. bağlılık sayesinde hem zamanın icaplarına uyabilmiş ve hem de Türklüğünü
bütün safiyet ve asaleti ile muhafaza etmeye muvaffak olmuştur.

Kıbrıs Türkleri milletlerini, milliyetlerini
sevmekiedirler.Binaenaieyb Lefkoşa 'daki
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milli tarih şuurlarını en asil his ve

"Bayraktar" meydanının

"Elefterios

>:·::.

,·

".:_:. '::..·>.-: ,:.; '_\{'·./\

. ';zelos" yapılması ada Türklüğürıın

. .-:-,.··;,::·<::

.

J~JJ~}i# hislerini- rencide etmekte ve hem de Türk

. .
.·.:·--

.. -._· .
.

...

-·

,--'

.

'

.

.

'.

.

olan derin sevgilerini-en ac}btrşlldtde kamçılamaktadır.

Türkleri Bayrağın ve Bayraktar 'ın ne demek olduğunu pek iyi takdir etmekte ve
hisler ve asil-heyecanlar ile "Bayraktar Meydanı "ismine bağlı bulunmaktadır.es

Ne~ati Özkan konuyla ilgili yazılarının tamamında dönemin Türk · Belediye
eleştirmektedir. Olayı şiddetle protesto eden Necati Özkan, isim değişikliğine engel
· amalarrnedeniyleTü.rk azaların istifa etmeleri gerektiğini ileri sürmektedir.

"Lefkoşa Türk Bflediye ataları milli şeref ve haysiyetimize dokunan bu elim
karşısrnda şiddetle protesto ederek Belediye meclisinden uzaklaşacakları ve bu buyük
ızlığı hükümete bütün açıklığıyla belirterek onun kanuni mudahalesini isteyecekleri yerde
ştulece bir turk Belediye azası bu cihete gitti ve diğerleri bu arkadaşlarım mecliste
•$teklemek luzumunu bile sezmeyerekseyirci vaziyette kaldılar.Boyle yapmakla da Kıbrıs
1fklerinin milli şeref ve haysiyetini ilgilendiren bu en önemli meselede Rum Belediye
farının ve Rum Belediyf:Reisi 'nin ameline hizmet etmiş oldularsseı

Necati · Özkan aynı yazının bir başka paragrafında Dr. Küçük tarafından kaleme
Jtıan konuyla ilgili bir yazıya atıfta bulunarak Dr. Küçük ve diğer Türk azaların Rumlarla.iyi

eçinmek uğruna "Bayraktar Meydanı" ismindenvazgeçtiklerini ima etmektedir.
.

0

"Bayraktar Meydanı" isminin değiştirilmesi· Türklerin Belediye meclisinde hiç
ir şey yapacak durumda olmamalarının neticesi imiş ve iş yapmak için Rumlarla el ele

Önceki yazıları göz önüne alındığında Necati Özkan'ın da pek çok olayda aşın
t¢pkiler verilmemesi·, sükut edilmesi yolunda öğütler verdiği görülür. Ancak Bayraktar·Meydanı
meselesinde öncekilerden farklı bir tavır takınmıştır. 13-3-52 tarihli "Bayraktar Meydanı ve
':E'eessürümüz"başlıklıyazısında konuya yaklaşımınışöyle ifade eder:

9) Kıbrıs Türk'ünün Milli Hisleri Rencide Edilemez,24.1.52,c.5
IQ) Bayraktar Meydanı İsmi.TümTürk Tarihinin veTürk Milletinindir.İstiklal Gazetesi, 17.2.52,c.5
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" Kıbrıs

't\~~J~f

i)ıi

Türkleri

bu adada yçışayan

Rum

vatandaşları

ile iyi geçinmek

takdir etmekte ve bu hususta gereken nezaket ve hassasiyeti gösterme/aetı

'.t}cql711qmaktac/w.Fakatadadaki .haklanmız gaspedilir, milli.tarihi ve mukaddes eserlerimize
'f!ke~

l~kt .·§österilınez ise

esinden ve

"Aman iyi geçinelim " diyerek ses çıkarmamak meskenet

1?.h~ . ameline hizmet ettne°ben başka bir.şey o/'amaz.Türkler·kamcı ve lliza111lgra

tinet ve itaatı pek iyi bilirler. Türkler vatandaşları ile dost geçiıimf!Yi insqnlık · ve
,d,irşinaslık.icaplarından addederler. Türkler ağırbaşlı ve soğukkanlı olmayı. ırklarının
:larzndansayarlar...Fakat 382 senelik mukaddes ye tarihi Bayraktar isminin hiç sebepsiz· ve
:ıjunsuz olarak değiştirilmesi karşısında asla sükut edemezler.Kanun ve nizam çerçevesi
ıhilinde demokrasi ile hürriyet nimetlerinden faydalanarak haykırmakta devam ea:ee'ğiz ve
raktar 'tn şanltve şerefli ismtnin iade edilmesine kadar sesimiz kesitmeyecektir.Btden
Jstluk bekleyenler , Bizimle iyi geçinmek isteyenler evvela kendileri dostça hareket ermeli·ye
'ii Iıareketler. göstermelidir!er ,Ak-si takdirde susmakla zafiyet , meskenet, acizftk ve
"(ışarzsızlıkizhar edilmiş olur ki hiç bir.değeri yokiur.

Necati Özkan konuyla ilgili bir başka yazısında ise şu cümlelere-yer verir:

"Bayraktar Meydanı"

isminin "Elefterios Venizelos" yapılması · karşısında

buyuk acı ile yükselen haykırışlarımıtı takdir edemeyen veya takdir etmek
temeyen bazı savallılar safsata yoluna sapmaktan çekinmemekte ve bir takım saçmalarla
lğrenç duruma duşmektedirler.Bu zavallılara göre "Bayraktar Meydanı" isminin sebepsiz ve
,;_._

kenunsus olarak "Elefterios Venizelos" yapılması karşısında ses çıkarmak beyhude imiş ve
J{umial:'la iyi geçinmek için susmak lazımmış . Vah zavallılar vah ! Türk tarihine, Türk
inukaddesatına saygı· gösterilmesini ; Türk tarihi isimlerine dokuf!ulmamClsznıistemek dostluğa
\t,asıl mani olabilir? Tarihimizi ve mukaddesatımızı feda etmemizi icap ettiren çir dostluk nasıl
<dostlukolabilir?
Kıbrıs Türkleri Rum vatandaşları ill! dost geçinmek arzusundadırlar. Nitekim
daima hakiki dostluk hisleri beslemektedirler. Kıbrıs Türkleri memleket kanunlarına hürmet
etmekle de en büyük vijdan rahatlığı duyacak yaradılışta asil insanlardır.Fakat dostluğumuzun
musaoıam görmek ve kanuni haklarımızın gasbedilmemesini istemek en tabii hakkımızdır.an»

11) Vah Zavallılar,İstiklal Gazeteşi,27.2.52, e-s
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aşıldığı kadarıyla Necati Özkan'ı ~~~ri(tığ~~l,ı:dan birisi de isim değişikliğinin kanunlar
afina yapılırıış olmasıdır. Yazılarımıı.ipe~Jç8~ııda

olayı sebepsiz ve kanunsuz olarak

ifadeyi defalarca. tekta.ı::{a.ması . bu üzüntünün bir belirtisi ·. olarak . kabul
IÇönµyla ilgili ilk yazılarında Belediye Başkanı'na yönel\k kanunu üyğulaması
~~~ı-ılaf vardır. Ancak bir müddet sonra Dr. Dervis'in böyle bir değişiklik
.

.

.p:mayacağın.a karıaat · getirerek konunun İngiliz sömürge yönetimi tarafından · incelenmesi için
. )ğrıda bulunur.

r+:
=: niJ/r't
vr
'm

"Kıbrıs Hukumeti ,

Türk Cemaatı 'nı teessür ve heyecana getiren bu

hare/cet :"ffrşısındafaaliyete geçecek hadiseyi etraflıca inceleme ve iki cemaat
~ef~'ılik ihdas eden bu gibi yakışıksız hadiselere meydan vermemek ve

,"y.rafftar jart~(.Ytfi lliı1lı ismini meydanltğına iade ettirmek zorunda değil midir?Leymosun

=:

r: "

'eJediye.· si 'nirl,ta.\Wiıı,,.j'/ılemımne '. 'şi karşısında hükümetin
diği
. · . ilgi ve fiiliya·t··.··l·.·.··. ·. ş·
' ; ·:··- -_ ,-. '
' '
.
' _' . '' : - __- ._·'
:@ster~rek "B.ayralaar Meydanı'ina 382 senelik tarihi ismini iade ettirmesi · icap etmez

·,>

~i?Kıb;is Türklbrtniiı'.hiç luzumsuz ve münasebetsiz bir şekilde mtlli hiş. ve izzetin~fjslerinin
~cide edilıiuisİyle Lefkoşa Bplediye Reisi ve ilgili Belediye üyelerinin ~

~~J/%rm,

Ve

ngi maksada hizmet ettiklerini anlamak imkanı yoktur.Lefkoşa Belediyesi tç,trı.ycıp;lacakbir
iş "BayraktarMeydanı" ismini iade etmektir. "(12)

Necati Özkan İstiklal Gazetesi aracılığıyla Kıbrıs 'l'4rk Ceın~ab'niı1. qlaya ilişkin
hükümete yansıtacak ve kanunun uygulanmasını sağlaylcak bir J:aınpanya başlatır.
Şubat 195+7de "Bayraktar Meydanı" İsminin Yerine Getirilmesi Lazımdır" başlığı altırıda
Valisi'ne hitaben konuyla ilgili bir dilekçe örneği yayınlar.

12)Kibps

Türk'ü11.ün Milli Hisleri Rencide Edilemez,İstiklal
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Gazetesi,24.1.52,c.

5

(Sayın Lefkoşa Komiseri Vasıtasıyla)

Ekselans,

Lefkoşa 'daki

mukaddes

"Bayraktar

Meydanı"

isminin

Lefkoşa

tarafından hiç sebepsiz ve kanunsuz olarak değiştirilip "Elefterios Venizelos"
karşısında duyduğumuz teessürün pek· büyük olduğunu arzeder, dini ve tarihi
dokunan bu haksız hadiseyi şiddetle· protesto ile bir an evvel hakkımızın yerine
tirilerırk "Bayraktar Meydanı" isminin tekrar iade edilmesi hususunda gereken kanuni
;ı;ameleninyapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla

..-

.
(imzalar)

Necati Özkan sonraki yazılarında da Kıbrıs Türk Halkı'nın konuya tepkisini ve
ali'ye gönderilen dilekçe örneklerini yayınlamaya devam eder.ancak sonuç alamaz. l,3u arada
arka asılan "Elefterios Venizelos" yazılı tabelalar çalınmış bu durum Rum ve Türk Halkları
asında . gerginliği artırmıştır.Dr. Dervis de sözleri ve davranışlarıyla gerginliğin artmasına

Necati Özkan konuyla ilgili son yazısını Ekim 1952'de yaar. Yine Dr. 'Küçük ve
azalarını suçlamaktadır. Yine Dr. Dervis'in tavırlarından şikayetçidir.Ancak.. İngiliz
/ hükümetinden bahsetmez.
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Görüleceği

gibi Kıbrıs

Türk

ve Rum

halkları

arasında

cereyan

eden bu

cadeleyi kanunlara rağmen Rumlar kazanmış ve İngiliz yönetimi kanunlara rağmen olaya
da.hale etmemiştir.Vali Fasıl 240 Belediye Yasası ile sahip olduğu haklara rağmen sessiz

:iııayı seçmiştir. Olayda pek çok belirsiz nokta vardır.Bunlardan en önemlisi Dr. Küçük'ün
ınlarla konuyla ilgili bir prensip anlaşması yapıp yapmadığıdır. Ancak bu sorular nasıl
:yaplanırsa cevaplansın olayın cereyan ediş şekli ve tarihi süreç bizlere belediyelejde Türk
<larımn savunulmadığını göstermektedir.Bu nedenle. ülke Kuzey ve 0iney3~t&i-ak ikiye
:ılınadan önce hatta 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti dahi kurulmadan önce 1958 yılında Lefkoşa
. Jed.iyesiLefkoşa Türk ve Lefkoşa Rum Belediyesi Olarak ikiye bölünmüştür.
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~CATİ

ÖZKAN'IN YAZILARINDA SİYASİ ÇATIŞMALAR

Bir parti başkanı olarak toplum liderliği mücadelesinin önemli cephelerden

olan Necati

:~an ,bazen sorunlara .yaklaşımı ,bazense liderlik mücadelesinde galip gelme_k arzusuyla pek
>tartışmada taraf olmuş, 1952-53 yıliarında İstiklal Gazetesinde yayınladığı yazılarda bu
-ışmalara da yer vermiştir. Anlaşıldığı. kadarıyla Necati Özkan , Dana Efendi, Fadıl N. Korkut,
et A Mapolar · vb. kişilerle tartışmalara girmiştir. Ancak yazılar incelendiğinde tüm

hşmaların temelindeNecati Özkan- Dr. Küçük çatışmasınınyer aldığı görülür.
Siyasi çalışmalarına farklı zaman v~ zeminlerde başlamış olan iki lider, Kıbrıs Türk
:pıumununbirlik ve beraberlikle hareket ettiği takdirde , haklarını alacağına ve her türlü engeli

cağına inanmaktaydılar. Bu inanç onları 18 Nisan 1943'te Kıbrıs Türk toplumunun ilk siyasi
rumu -olarak yapılandırılan Katak çatısı altında birlikte çalışmaya iter c. Kurumun amacı Kıbrıs
}J;irJçlerinin bilimsel, toplumsal, ekonomik ve endüstiriyel

seviyelerini · yükseltmek, enosisi

.· .gelleınek.ve Kıbrıs Türk toplumunun menfaatlerini korumaktır.In Ne yazık ki her iki lider de
ak çatısı altında umduklarınıbulamayarak Katak'tan ayrılırlar.

Bu ayrılış hakkında pek çok görüş ileri sürülür.Katak başkanı emekli hakim İzzet Bey'in
tlluşak tabbiatlı bir insan olması , Katak'ın siyasetle uğraşmaması, ve İngiliz yönetimine karşı
:µcadele verilmemesi bu iddialardan bazılarıdır.Ancak tüm bu iddialar yanında herkesin kabul
ttiği bir gerçek vardır: Necati Özkan ve Dr. Küçük anlaşamamakta bu '<la Katak içerisinde
:pııyük huzursuzluklara neden olmaktadır. Sonunda iki lider artlarda K,atak'tan ayrılırlar. İhasan
4i/''Hatıralarım" isimli kitabında Dr Küçük ile Necati Özkan 'ın prensip anlaşmazlıkları nedeni
netar,ı:ıştıklarım,bu nedenle her ikisininde Katak'tan istifasınınistendiğini yazar.

1.

Kıbrıs Türk'ünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Halil Sadrazam , Kastaş Tarihsel Araştırmalar Dizisi.Temmuz
1996,s.23
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İki liderin mücadelesi

Katak'tan

ayrıklıktan sonra da bitmez. Her ikisi de başkanlığını

ve sahip olduğu . gazete

1

< Bir

bütünden koparak yeni partiler kuran

bu

aracılığıyla partisinin

siyasi görüşlerini

insanların politikalarındaki farklılık nedir?

ik. .ve.. beraberliğin ·gerekliliğine.inandıkları halde hangi görüş veya görüşler onları kopma
asına getirmiştir?

Bu ·

soruların cevaplarım alabilmek için öncelil<le kurdukları siyasi

ilerin ve bu partilerin siyasiyayın organı sayılan gazetelerin kuruluş amaçlarınıinceliyelim.
Katak'tan. ilk. ayrılan dolayısıyla partisini de daha önce kuran Dr. Küçük ve parti
noktalarda mücadele etmeyi kararlaştırmışlardır:

I-Enosis ve muhtqriyete karşı ç::ıkmcık
2-Çeşitli dairelere . , yüksek mevkilere Rum unsurundan yapılan atamaların proteşto

ılmesi ve Türklere deyer verilmesi için mücadele etmek .
3-Rum Cemaati 'nin resmi dini olarak Yunan Ortodoks dendiği gibi , Türk Cemaati için
1,,ı;·· ,.. .
.
ı ,(,•• ı··
.s.
..
mus.uman,yerme
s.Turk
ur 1v.ıusuma,n
aenmesı.

4-Rum cemaati gibi Türk cemaatinin de bağımsız bir cemaat reisine sahip olması için
l;ırn gelen. kanun ve tertibatın alınması.

5-Türkiye 'de olduğu gibi aile huf!uku ve münasebetlerinitanzim edecek olan medeni bir
fle/}ıukukununkabul edilmesi.
6-Türkiyede öğrenim.gören avukatlara da Kıbrıs 'ta·çalışma izni verilmesi.(2)

Partiden daha önce. kurularak Dr. Küçük'ün fikirlerini yansıtan Halkın Sesi Gazetesi'nin
;qgran11 ve işlenecek.konular.ise şöyle maddeıeniyordu:

---------------------.-------2.

--

1571'den Kuzey Kıbrıs Tür~ Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Sorunu (iç Etkenler), Sabahattin İsmail; K.K.T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı
Yayınları, İstanbul,1986,s.68
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Kuruluş Programı

I -Turk toplumunun haklarını korumak, toplum dertlerini dile getirmek.
2--Bağımsızolmak.,
3-Sömürge idaresi ve Rum emelleri ile mücadele etmek.
eırrvntrm

sevgisini ve ona bağlılığını idame ettirmek.

S-Memleketteki.sanat hareketlerini destekleyip teşvik etmek.

Ele Alınacak.Konular

I-Okulların kayıtsız şartsız Türk toplumuna devredilmesi. ·
2-Evkaf'ın kayıtsız şartsız Türk toplumuna bırakılması.
3-Müftülük makamının kurulması.
4-İslam kanunları ile yönetilen

mahkemelerin ,anavatanın kabul ettiği medeni

5-Mirtıs, veraset kanunlarının anavatanın kabul ettiği mahkemelere dôndurülmesusı

28 Ekim 1949'da İstiklal Gazetesi'ni çıkaran M. Necati Özkan , gazeteyi, kurmayı
uşundüğü partinin bir propaganda · aracı olarak · da görüyordu. Bu· nedenle gazetede , sürekli

ilarak partinin kuruluş.çabaları ve görüşleri aktarılıyordu.
Kendisini C?J>'nin Kıbrıs'taki temsilcisi olarak. da gören M. Necati Özkan'm parti için
§eçtiğiamblemde bile parti işareti olarak.ay yıldızlızemin üzerine altı ok bulunıiyordu.
Komünizme karşı olan ve İsmet İnönü ile yakın ilişki içinde görülen İstiklal partisi diğer
:iartilerden farklı olarak. tüm toplum kesimlerine.parti yönetiminde söz hakkı vermeyi öngören
bidüzüğe sahipti.(4) Parti, siyasi politikasını şu şekilde belirliyordu:

I-Kıbrıs Türklüğünün · varlığını tehlikeye koyacak olan ilhak ve muhtariyet gibi Rum
!

tdleplerine şiddetle karşı koymak.
2-Dış ülkelerde ve özellikle İngiltere 'de bulunan Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmak.
ve Kıbrıs· Türk 'ünü ilgilendiren daya/ara ilgi uyandırmak için propaganda yapmak.

3.

1571'den Kuzey Kıbrıs Türk Cunıhuriyeti'ne Kıbrıs Sorunu (iy Etkenler), Sabahattin İsmail, KK T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı
Yayınlan, İstanbul,1986,s.64

4.

1821'den Bu Yana Kıbrıs Türk'ünün Bilinmeyen Tarafları , Gösterdiği Kahramanlıklar, Türklüğün Gurur ve. Şerefini Koruma
Mücadeleleri,Dr. Fazıl Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve K.K.T.C.Kamıı İşçileri Sendikası Ortak Yayını, Kasım2000 , s.31
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3"--Kıbrıs Adası 'nda Türk varlığının

idamesi için ana dava kabul edilen ekonomik

kalkınmaya. büyük önem vererek , bu çerçeve içerisinde en başta iktisadi faaliyetler
olarakKooperatf

Bankası ile çeşitli ticari şirketler kurulmasına ön ayak olmak.

4-lşsiz sanatkarlara iş. temini için hükümet nezdinde girişimlerde bulunmak .
5-Eğitirrı için hem Kıbrıs idaresinden hem İngiliz; Hükumeti 'nden hem de Türkiye
riyeti 'nden burs temini için girişimlerde bulunmak.
6-lv!üftülüğün

seçimle yapılması

,

Camilerin

açık bulundurulması

ve Türkiye 'de

lyatFakültesi 'nde tahsil ile din adamlarının yetiştirilmesi için çaba sarfetmek.

7-Evkaf idaresininKıbrıs Türk toplumuna daha yararlı olmasını sağlamak.
8-Yoksullara ve kimsesi çocuklara yardım için yurtlar açılmasına. .ön ayak olmak ve bu
.irin sanatkar veya teknisyen olarak yetiştirilmelerine çalışmak.
9-İngiliz~Türk dostluk cemiyetleri kurulmasma katkıda bulunmak.
10-Tüekiye 'deki bazı bankaların Kıbrıs'ta da şube açmaları için gerekli girişimleri

Görüleceği . gibi olaylara farklı açılardan bakmakla beraber iki lider sorunların.tesbitinde
bir noktaya varmışlardır. Programlarındaki tek. farklılık ise İngiliz Hükümeti'ne
aşımlarındankaynaklanmaktadır.
Dr. Küçük mesleğine başladığı sıralarda , İngilizlere karşı nasıl mücadele edeceğini de
:¢>grama.· almış ve her ne. pahasına olursa olsun bir mücadelenin başlamasının zaruri olduğuna
';naat getirmiştir.(6) Dr. Küçük Kıbnstaki İngiliz ve Yunan emperyalizmine karşı etkili bir
sp.µcadelenin , ancak tüm müesseselerine .sahip ve her bakımdan kendi kendine yeterli bir Türk
alkı ile mümkün olacağına inanıyordu. Oysa Necati Özkan ,Kıbrıs Türk toplumunun içinde
iu.lunduğu sıkıntılı duruma bir çare bulunması gerektiği hususunda Dr. Küçükle hemfikir
1mal<la. beraber; Kıbrıs Türk toplumunun, Rum-Yunan-İngiliz üçlüsüne karşı bir mücadeleye
girişmesini mantıklı bulmuyor; verilecek mücadelede İngiliz.Hükümeti'ni hedef almak yerine,
"y;aıuna almanın Kıbrıs Türk . halkının çıkarlarına. daha· çok hizmet edeceği tezini savunuyordu.
Bununla birlikte Necati Özkan'ın İngiliz Hükümeti'ne güven duyduğunu iddia etmek yerine
onun İngiliz Hükümeti'ne güvensizliğinden'dolayı böyle bir politika belirlediğini söylemek daha
doğru olacaktır.

5.

M. Necati ÖZkan 1899-1970, NecatiÖzkan '{ak.fiYayınlan, 1997,s.310 Kıbrıs

6.

Türk'ünün Özgürlük Mücadelesi Lıcleri Dr. Fazıl Küçük, Halil Sadrazam, Kastaş Tarihsel Araştırmalar Dizisi.Temmuz 1996,s.~

39
_,2:·.
v'I'

liderin
ndurduklarım

Kıbrıs

arenasındaki

hasımlarım

söylemek yanlış olmayacaktır.1931

seçerken

31

İsyanı'm

göz

önünde

yılında Rumlar ,Kilise önderliğinde ,bir

i olayım bahane ederek , isyan etmişlerdi. Esas amaç Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktı.
nı ·. tamamen Rumlar çıkarmış ve bu isyana Türkler hiç karışmadığı halde isyan bastırıldıktan
ıa alınan sert önlemler Türklere de uygulanmış ve Türkler cezalandırılmıştı. Okullara Türk

ağı çekilmesi ve Türk tarihinin okutulmasının yasaklanması ile gazetelere sansür konması
fYasaklar 1931 yılından 1943 yılına kadar uygulanmış ve İngilizler Kıbrıs'ı sıkıyönetim
zeri bir rejimle idare etmişlerdi. 31 İsyanı ile ilgili en önemli nokta bu yasakların isyanı
ran Rumlardan çok Türkleri etkilemesidir. Kendi müesseselerine sahip olan Rumlar İngiliz
\etiminin müdahale alanı dışında tüm yasakları delmiş ancak her alanda yönetime bağlı olan
rkler yasaklar altında ezilmiştir. Dr. Küçük'ün "Kıbrıs Türk halkının kendi müesseselerine
tpolması zorunludur." Şeklindekibeyanınıntemelinde yatan gerçeklerden biri de budur.
Necati Özkan'ın politikası ise isyanın gün ışığına çıkardığı gerçeklerle bağlantılıdır:

I-İngiltere i İmparatorluğu Savunma Komisyonu.. yaptığı toplantıda. Kıbrıs 'ın Cebel-i

ık gibi bir deniz üssü haline getirilmesine karar vermiştir. Bu miaıasebetle adanın muhtelif
erine toplar konacak ve Mısır 'da bulundurulan askerlerin büyük bir kısmı Kıbrıs 'a
Şüphe yoktur ki alınan bu yeni ve ciddi tedbirler adanın müstakbel vaziyetini
ve bir takım uygunsuzluklara neden olan "ilhak ve iltihak" gibi meselelere

2-Türkiye Cumhuriyeti İngiltere ile arasında Kıbrıs meselesi diye bir mesele
ılunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.
3-Yeni Vali Sir Stubbs Milli Kongre Merkez Heyeti 'nin Kıbrıs Türklerinin temsilcisi
yaptığı müracaatı kabul ederek heyetle görüşmüştür. İlk defa. gerçekleşen bu hareket
'iirklPrin ciddiye

alınması olarak kabul edilmiştir.

-t-Kıbns Türk Liderliği , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 'nin Kıbrıs sorununa el atacak

hazır durumda olmadığını anlamış ve "İngiliz Kalsın" politikasını benimseyerek
bu yönde yoğunlaşttrnuştır.aı

M. NecatiÖzkanı899-ı970,

NecatiÖzkan Vakfı Yayınlan, 1997
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Bu gelişmeler ışığında Necati Özkan , Kıbrıs Türk toplumunun, adadan ayrılmayacağı
eşen; ancak kendi çıkarlarıyla çatışmayacağına

kanaat getirdiği anda Rum toplumunun
.

·,..:.\·::_··..

:@~rini destekleyeceği de anlaşılan İngiliz Hükümeti'ne karşı sert bir mücadele verilmesini

ı:y bulmamış , bir yandan Kıbrıs Türk halkının çıkarlarım savunmaya çalışırken bir yandan
'lngiliz Hükümeti'ni Türk ve Rum halkları arsında dengeleyici bir unsur olmaya yöneltmek
ıyla gayret göstermiştir.
Necati Özkan'ın 1952-53 yıllarında İstiklal Gazetesi'nde yayınladığı yazılarda Dr. Küçük

i çok eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin yönlendirildiği temel konulara kısaca bir

KATAK PARALARI

Katak'ın Dr. Küçük 'ün kurduğu Milli Parti ile birleşmesi Necati Özkan'ı hayli kızdırmış
.bu konuyla ilgili düşüncelerini pek çok ·kez yazıya dökmesine neden olmuştur.Necati Özkan
•···yazılarda Katak paralarının nizamnameye aykırı.olarak Kıbrıs Milli Türk Birliği'ne( Birleşen
,grup bu ismi almışlardır.)devredildiğiniiddia eder. (&)
Katak tüzüğüne göre örgüt dağıldığında , mal ve para varlığı Kıbrıs Türk Lisesi'ne
,rilecekti.Oysabu gerçekleşmemişti. Necati Özkan direniyor, Dr. Küçük'ü eleştirerek paranın
Jbetini.öğrenmeye çalışıyordu.

EVKAF MESELESİ

Daha önce de belirttiğimiz gibi Dr. Küçük Evkaf idaresinin kayıtsız şartsız Kıbrıs Türk
:kıp.a devredilmesini istiyor, bu amaçla mücadele veriyordu. Necati Özkan da Evkafın iyi
tJ.etilmediği görüşündeydi ve kurumun Kıbrıs Türk halkına devrini

8-İhsanAli "Hatıralarım" isimli kitabında Katak paralarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgiyi vermektedir:
Katak'm gelirleri ile ilgili söylentiler çıktığı için , Baf Komitesi'nin kararı üzerine , Lefkoşa Merkez Komitesi'nden kullanılmakta
,)an paraların miktarı hakkında bize bilgi vermesini istedim. Baf kamu oyu bu paralarla özellikle ilgileniyordu. Çünkü, Baf halkının partiye

aptığıtüm bağışlar Lefkoşa Merkez Komitesi'ne teslim edilmişti.
Birkaç hafta içinde tartışmalı bağışlar konusunda Dr. Küçük'ten yanıt aldım Gönderdiği mektupta , mevcut paraııuı miktarım

,ya ııereye yatırılmış olduğunu bilme-iliğini, öğrenir-öğrenmezbana yazacağım belirtiyordu.
O zamandan sonra , uzun süre · bağışlar·hakkında herhangi bir bilgi alamadık; istifa etmek zorunda kaldım . Çünkü, halkı jarliye
çağıracak metanete sahip değildim.
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:fekliyordu; ancak bunun kayıtsız şartsız bir devir olamayacağı Evkaf idaresinin Hükümet
ndan denetlenmesinin zorunlu olduğu fikrindeydi . Dr. Küçük'ün

kayıtsız şartsız devir

sunu eleştiriyor. özellikle. Katak • paralarını ôrnek göstererek denetim yapılmadığı takdirde
a.f'ın .sommun da aynı olacağını iddia ediyordu, Sonunda Dr. Küçük'ün istediği oldu ve
Türk .toplumu İngiliz yönetiminde olduğu . sürece pek çok .mal varlığını kaybetmiş
hala daha büyük gelir sağlayabilecek·imkanlara sahip olan Evkaf idaresini

Hikmet Afif.Mapolar "Kıbrıs·• Güncesi" adlı eserinde · Evkafın devri ile ilgili tartışmalara
:l~virdensonraki döneme şöyle değinir: .

" Vakıflar idaresi kayıtsız şartsız Turk toplumuna devredilirken gene umutsuzluğa
'}@nler vardı. Köklü bir idare sistemi kurulamayacağından , Vakıfların har vurulup harman
~i. .savurulacağından sozedenler vardı. Bu işi de yüzümüze gözümüze çevireceğimizi ileri
·e.nler çıkıyordu. Memnun olanlar yanında memnun olmayanların da sayısı hayli.kalabalıktı.
Vakıflar Türk toplumuna devir ve teslim edildikten . sonra Vakıflarda da çıkarlar
?n1Jşmuş , siyasi düşimoe ·ve görüşlerin bir gelir hazinesi haline getirilmiştir.Komisyonlara

kişiler seçilmiş ve bir bakıma Vakıflar idaresi emekli kişilere ödül kapısı

'

Mapolar Evkafın devredildiği dönemde Dr. Küçük'ün gazetesinde çalışmaktadır . Bu
ıdenle değerlendirmeleri önemlidir . Özellikle aşağıya aldığımız bölüm oldukça dikkat

"Vakıflar idaresi topluma devredildikten sonra , bu konu da silinmişti bizim için .
Dr. Fazıl Kuçük kendisinin başkanı olduğu bir kurulıışun eleştirisine tahammül
:demezdi . Bu yüzden kendi gazetesinde , kendi yazarlarına Vakıflar konusunu yasaklar gibi

pir durum içerisine girmişti.(9J

Güncesi, Hikmet Afif'Mapolar.GaleriKültür Yayınları, 2002,s.252
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MÜFTÜLÜK MESELESİ

Halifeliğin kaldırılmasıyla, Kadılık da ortadan kalkmış, din işlerinin sorumlusu sadece
Müftü olmuştu. İngiliz Hükümeti Lazan Antlaşması'ndan sonra bu makamı tanımadığını ilan
ediyor ve atadığı Fetva Emini ile din teşkilatımızın sorumluluğunu Evkaf delegelerine vermiş

Böylece din işlerimiz iki Evkaf delegesinin eline kalmıştı.
Necati Özkan ve Dr. Küçük Müftülük konusunda ortak bir hedefi paylaşmaktaydılar.
ikisi de toplumun dini bir lidere ihtiyaç duyduğu görüşündeydiler . Verilen mücadele
""

aşanya ulaştı ve . Müftülük müessesesi canlandırıldı. Anc~k Hükümetin bir önerisi vardı
'ürkiye'den Müftü getirmek. Öneri her iki lider tarafından da uygun bulunmuştu. Müftü geldi
ancak hesaplall111ayan bir durum söz konusuydu. Getirilen: Müftü (Yakup Celal. Menzilcioğlu)
eni Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştiriyor, Laiklik prensibini kabullenemiyordu. Sonunda geri
önderildi .Bu durum iki lider arasında büyük bir mücadelenin doğmasına vesile olmuştu; çünkü
r. Küçük bundan sonraki Müftü' nün Kıbrıslı Türkler arasından seçimle başa gelmesi

erektiğini düşünüyordu. Seçilecek Müftü Atatürk ilkelerine kayıtsız şartsız bağlı ve Evkafın
Türk halkına devredilmesi mücadelesinde etkili olabilecek bir kişiliğe sahip olmalıydı. Atatürk
Hkelerine bağlılık konusunda Necati Özkan da aynı fikri paylaşıyordu ;ancak yeni Müftü'nün
Kıbrıslı olması konusunda kuşkuları vardı. Öncelikle Kıbrısta bu mevkiye uygun eğitim almış hiç
¥imse bulunmadığı fikrindeydi.Üstelik getirilecek ikinci Müftünün de ilki gibi Atatürk aleyhtarı
Olmasının muhtemel olmadığı kanaatinde idi. Bütün bunların yanında Dr. Küçük'ün

aday

gösterdiği Dana Efendi'nin Müftü olması halinde bu şahsın Evkaf içerisinde Dr. Küçük'ün
,içizgisinde bir siyaset yürüteceğine inanıyordu. Özellikle bu düşünce Necati Özkan'ı rahatsız

OKULLAR MESELESİ

Dr. Küçük diğer müesseseler gibi okulların da Kıbrıs Türk halkına iadesini
arzulamaktadır. Önceleri Türk Okullarının İngiliz Müdürlerce yönetilmesine karşı mücadele
bu mücadelenin kazanılmasından sonra okulların tamamen Türk cemaatine devredilmesi
"'\

için gayret göstermiştir. Mücadelenin her iki aşaması da Dr. Küçük- Necati Özkan çekişmesine
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şahne olmuş;

Türk müdürün belirlenmesinde ve İngiliz Hükümeti'nin ortaya attığı Yeni Layiha

Okulların tamamen hükümete bağlanmaları konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştır.

· "BAYRAKTAR MEYDANI" İSMİNİN DEGİŞTİRİLMESİ

"Bayraktar

Meydanı"

isminin

değiştirilerek

"Elefterios

Venizelos"

yapılması

Dr.

<ıüçük'ün. Lefkoşa Belediyesi Türk azası olarak görev yaptığı .döneme rastlar. Necati Özkan isim

\değişikliğinden Dr. Küçük'ü

sorumlu tutmuş ve Rum Belediye Başkanı

Dr. Dervis'in bu

karanna . karşı gösterdiği tepkiyi yetersiz bularak konuyla ilgili olarak kaleme aldığı tüm
}YazılarımlaDr: Küçük ve arkadaşlarını sert bir dille eleştirmiştir.

NAMIK KEMAL BÜSTÜ'NÜN DİKİLİŞİ

Milli ve dini duygulan oldukça güçlü olan Necati Özkan pek çok Kıbrıslı Türk gibi
i.ijamık Kemal'e karşı büyük bir sevgi ve hayranlık beslemekteydi. Yazılarında Namık Kemal'e
.. ait mısralara yer vermekten büyük zevk alan Necati Özkan ,Mağusa Türk Gücü Kulübü
.•. tarafından Namık Kemal büstü dikileceği haberini günlerce gazetesinde yayınlamış ve halkı bu
<törene katılmaya çağırmıştır. Ancak iki liderin içinde bulunduğu siyasi mücadele ve Türk Gücü
Klübü'nün Dr. Küçük'e

yakınlığı Necati Özkan ve taraftarlarının törene yönelik bu büyük

ilgisinin siyasi boyutta yorumlanmasına neden olmuş ve bu yorum Dr. Küçük Necati Özkan
. mücadelesinde yeni bir cephe açılmasına sebebiyetvermiştir.

Görüleceği gibi.iki lider toplum için büyük önem taşıyan hayati konularda dahi çatışacak
· noktalar bulmuş , birlik ve beraberliğin yararlarından dem vurmakla beraber bu sözlerini hiçbir
zaman hayata geçirmemişlerdir.Sahip oldukları görüşler ortak nokta bulunamayacak kadar farklı
mıdır? Her iki lider de birlik ve beraberliğin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının-korunmasında
daha yararlı olacağını düşündükleri halde ikilinin hemen her konuda zıt düşmesi, hemen her gün
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gazetelerinde

birbirlerini karalamaları

farklı politikalar izlemelerine mi bağlıdır? Görüldüğü

ka~arıyla hayır.
Ergin

M.

Birinci

"M.

Necati

Özkan"

isimli eserinde

Necati

Özkan-Dr.

Küçük

mücadelesini şöyle anlatır:

"Kıbrıs Türk halkının partileşme sürecinde , karşıt ôrgtalerdeyer alan Necati Özkanla
Fazıl Küçük ve partilerinin yayın organları sayılan istiklal ve Halkın Sesi Gazeteleri
arasında da Kıbrıs sorunu üzerinde farklı görüşler hakim olmuş , sürdürülen münakaşalar
' zaman zaman amacından uzaklaştırılmış ve ayni düşünceleri savunanlar arasında gerçekleşen
·,: •.

··.·c·

.

•

•

tartışmalar hasımlık yaratacak kadar tehlikeli boyutlara ulaşmıştır."OOJ

.. ~,:·,

Bu yorum oldukça dikkat. çekici hatta toplumsal bazda bakıldığında suçlayıcı bir anlam
..

· · taşımaktadır. Ergin M. Birinci'ye göre her alanda büyük problemler yaşayan Kıbrıs Türk halkım
ypnetmek iddiasında olan iki· lider hemfikir oldukları konularda dahi düşmanca bir çatışma
içerisine

girmişlerdir.

Böyle

anlamsız

bir

çatışmanın

topluma

yarar

sağlaması

. . düşünülemeyeceğine göre liderlerin toplumsal sorumluluklarının tam anlamıyla bilincinde
olduklarım söylemek ne derecede mümkün olabilir?
Necati Özkan - Dr. Küçük mücadelesinin gerçek mahiyetini çözebilmek için en geçerli
kaynağın Necati Özkan'ın kaleminden çıkan yazılar olduğu kanaatindeyiz. Şimdi ikilinin görüş
aynlıkları yaşadığı konulara ilişkin yazılardan hareketle iki lider arasui~a yaşanan mücadeleye
bir isim vermeye çalışalım.

Tarihi sürece bağlı kalmak açısından Öncelikle Katak Paralan ile ilgili, ifadelere yer
verelim.
Halkın dişinden ve tırnağından arttırarak verdiği, Katak 'paralan ile Ankara ve
· Istanbul yolculukları yapan ve lüks hotel/erin kuş tüylü yataklarında kaloriferli salonlarında
fiyaka satanların millet ve memleket için çalıştıklarına re millet paralarını düşündüklerine
inanmak imkanı yoktur.(11)

-------------------·----

------- --

10- M. NecatiÖzkan.(ı899-970),E. Birinci.Necati Ökan Vakfı Yayınları.Cilt
11- MilletiParalarını DüşünenelerinDüşünceleri ile Hareketleri Uygun Olmalıdır.,istiklalGazetesi, 1-2-53, c.7,sf.1
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Halkın bin bir ümit ve samimi niyet ile verdiği binlerce liraKatak parasının nerelere ve
sarfolunduğunun açık hesabını halka vermeyenler bu cemaatin.

hakkını nasıl

Görüldüğü gibi Necati Özkan oldukça. sert ifadeler kullanmakta ve büyük iddialarda
,µlunmaktadır. Hiç bir zaman açıklanmamışsa da Katak paralarının kurulan yeni partiye
evredilmiş olması büyük ihtimaldir.Bununla birlikte bu paraların büyük şehirlerdeki lüks
tellere harcandığınıiddiaetmek oldukça büyük bir ithamdır...
Müftülük Meselesi ile ilgili yazılardan alınmış Dr. Küçük' e yönelik ifadelerden bazıları
re şöyledir:
Yoksa Küçük Bey bu memlekette kendi kafasına, kendi arzusuna uyabilen şeylerin mi
:tl,ece haklı olabileceğini söylüyor? Yoksa Küçük Bey en yuksek ruhani makam olan
ilftülügü de mi kendi arzu ve emellerine uyan bir oyuncak haline getirmek istiyor? Yoksa
#çük Bey bu memlekette kendi kafasına, kendi arzusuna uyabilen şeylerin mi sadece haklı
fahileceğini söylüyor.?(13)
Halkın Sesi Gazetesi şahsi ihtiras ve zümre hegamonyasına Müftü seçimini alet
tnıeğe kalkanlar karşısında hür fikirli ve hakikat sever münevverlerin ağızlarını tıkamak
istemekte ve kendi partilerinin organı olacak bir Müftü ile ada Türklüğü üzerinde zümre
tq}ıakkümünüperçinleme kozunu oynamağa çalışmaktadır.(I4)
Memleketin en mühim ve hayati mes 'elesi olan Mu.ftülüğe bitaraf ye layık bir şahsın
etirilmesini ve Müftü 'nünparti organı olmamasını istemek ve bu hususta hiç bir şahsı iltizam
f!fmeyen yazılar yazmak sadece Dana Efendi 'yi kayırmak için demagoji yoluna sapmakla ve
'~phıslarahücum etmekten çok daha hayırlı ve isabetlidir.ası

.

------------------------------12

Milletin Paralarım Düşünenlerin Düşünceleri ile Hareketleri Uygun Olmalıdır!
İstiklal Gazetesi, 1-2-53,c.7,s.1

13- Kıbrıs Müftüsü Parti Organı Olamaz, İstiklal Gazetesi,8-3-1952, c.5,s.l
14- Kendi Zavallılığını BilmeyenlereNe Demeli?, İstiklal Gazetesi ,30-4-1953,c.8,s.l
15- Kendi Zavallılığını BilmeyenlereNe Demeli", İstiklal Gazetesi,26-4-1953,c.8,s.1
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Halkın bin bir ümit ve samimi niyet ile verdiği binlerce lira Katak parasının nerelere ve
sar/olunduğunun açık hesabını halka vermeyenler bu cemaatın hakkını nasıl

Görüldüğü gibi Necati Özkan oldukça sert ifadeler kullanmakta ve büyük iddialarda
µ\unmaktadır. Hiç bir zaman açıklanmamışsa da Katak paralarının kurulan yeni partiye
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evredilmiş olması büyük ihtimaldir.Bununla

birlikte hu paraların büyük şehirlerdeki lüks

tellere harcandığını iddia etmek oldukça büyük bir ithamdır.

Müftülük Meselesi ile· ilgili yazılardan alınmış Dr. Küçük' e yönelik ifadelerden bazıları
,(; şöyledir:

Yoksa Küçük Bey bu memlekette kendi kafasına, kendi arzusuna uyabilen şeylerin mi
?cl.ece haklı olabileceğini söylüyor? Yoksa Küçük Bey en yüksek ruhani makam olan
'üftülügü de mi kendi arzu ve emellerine uyan bir oyuncak haline getirmek istiyor? Yoksa
uçük Bey bu memlekette kendi kafasına,· kendi arzusuna uyabilen şeylerin
mi sadece haklı
'
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, lgbileceğini söylüyor.?(13)

Halkın Sesi Gazetesi şahsi ihtiras ve zümre hegamonyasına Müftü seçimini alet
kalkanlar karşısında hür fikirli ve hakikat sever münevverlerin ağızlarını tıkamak
temekte .ve kendi partilerinin organı olacak bir Müftü ile ada Türklüğü üzerinde zümre
,Jıakkümünüperçinleme kozunu oynamağa çalışmaktadır.(J4)

Memleketin en mühim ve hayati mes 'elesi olan Müftülüğe bitaraf ye layık bir şahsın
getirilmesini ve Müftü 'nün parti organı olmamasını istemek ve bu hususta hiç bir şahsı iltizam
'rtrneyen yazılar yazmak sadece Dana Efendi 'yi kayırmak için demagoji yoluna sapmakla ve
~çı'hıslara hücum etmekten çok daha hayırlı ve isabetlidir.ası

12

Milletin Paralarım Düşünenlerin Düşünceleri ile Hareketleri Uygun Olmalıdır!
İstiklal Gazetesi, 1-2-53,c.7,s.l

13- Kıbrıs Müftüsü Parti Organı Olamaz, İstiklal Gazetesi,8-3-1952, c.5,s.l
14- Kendi Zavallılığını BilmeyenlereNe Demeli?, İstiklal Gazetesi ,30-4-1953,c.8,s.l
15- Kendi Zavallılığını BilmeyenlereNe.Demeli'z,İstiklal Gazetesi,26-4-1953,c.8,s.l
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Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak Necati Özkan'ın seçilecek müftünün Dr. Küçük
olması ihtimalinden kaynaklanan kaygısını aksettirmek için bu kadarı yeterli olacaktır.
kaygı o denli büyüktür ki önceleri iyi bir insan olarak nitelendirdiği Dana Efendi'ye karşı
24-11-53 tarihli İstiklal Gazetesi'nde şu satırlara yer

"Kendi kendini.İnkılapçı Türk Vatanperverler Cephesi Merkez Heyeti diye adlandıran
lcu şebeke tarafından neşredilen Müftülük beyannamesinde şu satırlar gözümüze ilişmiştir:
gayrı resmi temaslarda bulunqn Dana Efendi proğramtmtzı

'f[ki defa 'mümessilimizle

qeğendiğini bildirdi · ve bu proğram mucibince faaliyetlerimize devam etmemiz için teşviklerde
pulunarak, kendi.proğramuun da. bu proğramla benzerliği bulunduğunu ilave etti. "
Yukarıya aldığımız satırlar açıkça isbat etmektedir ki Kıbrıs

Türk Kurumlar

Federasyonu adına . Müftülüğe namzetliğini koyan Mehmet Dana , Müftülük sandalyesine
erleşmek. için herşeyi, bu arada solcularla müzakerelerde bulunmayı ve hatta ileri giderek

onları teşvik etmeyi bile mubah saymaktadır.Bu

inkar edilemez gerçek , Mehmet Dana 'ntn ve

omm şahsında Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu diye anılan ismi var cismi yok teşekkülün
i\lJ.u··.fu;Tu··
konusunda
n,:, tehlikeli
cemaat
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Sorun· bu kadarla sınırlı değildir. Dr. Küçük kaynaklı Necati Özkan -Dana · Efendi
.mücadelesine bir oyuncu daha vardır. Bu oyuncu Avukat Fadıl N. Korkut'tur. Fadıl Niyazi
?Korkut ile Necati Özkan arasındaki. ilişki 1930'lu yıllara dayanmaktadır. 1930 milletvekili
?SeçimlerindeNecati Özkan'ın yanında yer alan Fadıl Korkut , Milli Kongre'nin toplanmasında
}Ve Katak'm kuruluşunda

da

Necati .Özkan'la birlikte mücadele vermiştir. Ancak Kıbrıs Türk

Kurumları Federasyonu'nun kuruluş çalışmaları ve Fadıl N. Korkııt'un Federasyon içerisinde Dr.
Küçük'le birlikte yer alınası bu ilişkiyi kopma noktasına getirmiştir. Katak'la Milli Parti'nin
birleşmesi sırasında Katak paralarının akıbetinin açıklanmaması da dönemin Katak başkam olan
Fadıl Korkut ile Necati Özkan arasında problemlere neden olmuştur. Ancak ilişkide patlama
noktası 1953 Müftü seçimlerinde Fadıl Korkut'un Dana Efendi lehine düzenlenen bir mitingde
yaptığı bir konuşmadır. Bu konuşmaya oldukça sinirlenen Necati Özkan "Avukat Fadıl N.
Korkut'tan Cevap İsteriz" başlığı! altında bir seri yazıyla öfkesini dışa vurmuştur.
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Kıbrıs Türk toplumunu derinden etkileyen Evkaf konusuyla ilgili yazılarında ıse şu
ifadelere yer verilir:

Lefkoşa 'da münteşir bir gazete Evkafın idaresini teslim almak istemekte ve yaldızlı

sôzlerle efkarı umumiyeyi avlamaya yeltenmektedir. Evkaf komisyonunun seçimle olmasını
istemekte ve gelirinden rasyonel bir şekilde Cemaatin merfaatina hadim olmasına taraftar
bulunmakiayız, Fakat Evkafı asla kayıtsız şartsız ve kontrolsüz bu menfaat kahramanlarının
elinde teslim edemeyiz. Acaba bunlar evkaf

mallarının kayıtsız şartsız emirlerine amade

olabileceğine ve istedikleri gibi atıp tutacak/arım mı zannediyorlar? Evkaf mallarının şartları,

fermanı, mütevellileri kayıtlar vardır ve bunların dışına çıkılamaz. Acaba bunlar evkaf
gelirinin keyfe mayeşa sarfedeceğini mi.zannediyorlarraa

Evkaf komisyonunun seçimle olmasını isteriz fakat Evkaf mallarını kayıtsız şartsız
bunlara teslim edemeyiz.· Zaten Vakıfşatları ve icapları da bunu emretmektedir.(11)

Yukarıya aldığımız paragraflardan Necati Ökan'm Evkafm Türk toplumuna kayıtsız
şartsız · iadesini

Dr.

Küçük

taraftarlarının

eline · geçeceği

düşüncesiyle

reddettiği

anlaşılmaktadır. Kıbrıs Türk toplumu için hayati sayılabilecek öneme haiz böyle bir konuda
siyasi çekişmelerintoplumda bölünme yaratmış olması önemlive üzücü bir tesbittir.
Toplum için büyük önem arz eden konulardan bir diğeri ise okullar konusudur. Necati
Özkan 'ın Dr. Küçük'e bu konuyla ilgili olarak yönelttiği eleştirilerebirkaç örnek verelim.

Bu memlekette sivrilmek veya şahsi bir menfaat koparmak için kendini gôstermek ve
atılmak isteyenler her fırsat buldukça lise konusunu ele almakta, tahrif yolu ile etrafı
bulandırmak istemekte ve hatta liseyle idare edecek komisyonun siyasetle ilgili kimselerden
teşekkül etmesini isteyecek kadar ileri bile varmaktadırlar.osı

16-KiminHakkını Kime Veriyoruz?, İstiklal Gazetesi , 17-6-52-s.1
17- Kimin.Hakklnı:Kime Veriyoruz?,Jstiklal Gazetesi ,17"6-52-s.1
18- Maarif ve Siyaset,İstiklal Gazetesi, 17-5-52-,s.1
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Cemaatımızın geriliğinin başlıca sebebi Lise ve ortaokullartmızdtr

diyerek bol keseden

If!•. tutmak ne hakikata • uygundur ve ne bir kıymet ifade eder. Zaten Küçük Beyin bu yazılarını

lise komisyonu ile.bazı öğretmenlere hücum maksadıyla kaleme aldığı ve hiçbir kıymet
etmeyeceği. meydandadır. İşine gelen mahdut şahısları yaldızlı sözleriyle göklere

umaya yeltenen fakat kenciisine,"evet efendim" diyerek iltifat etmeyen şahıslara hücum ile
tevil rrıuğalatadan sakınmayan KüçukBey 'in bu siyasetini herkes pek iyi anlamış
tumndan artık bu ahit de halk nazarında. iflas etmiş buiunmaktadır.ası

Mr. Wood'un müdürlüğü sırasında Dr. Küçük'ün bazı öğrencilerle yakınlaşarak okul
'Pri<ıinrlP

milliyetçi bir cephe olııştunnaya çalıştığı bilinmektedir.Kıbrıs Mektubu. dergisi bu

mımu Mart-Nisan ,2002 tarihli ikinci sayısında Dr. Küçük'ün ağzından aktardığı "Siyasete
Atıldım" başlıklıyazıda şöyle dile getirmektedir:

"Lise öğrencileri.de tedricen , gece karanlığından istifade ederek gizlice evime kadar

Niyor ve mektep içinde cereyan eden yüz kızarucı olaylan anlatarak benden yardım
İhtiyatla davranmadığım takdirde birçoklarının istikbaline set. . . çekebileceğimi
mektep içinde bir teşkilat. kurmayı tasarladım. Bu teşkilatı kurmak hayli zaman
lmıştı.Her sınıfta mutemet çocuklar buldum.. "
Dr. Küçük'ün

bu teşkilatı. kurmaktaki amacı İngiliz idaresindeki Türk. Lisesinde (O

.~öı:ıemlerdeki . ismiyle İslam Lisesi) yok edilmeye çalışıldığına inandığı Tü~klük bilincini canlı
tutmaktı. Teşkilatla bu amaca ulaşılabilirdi. Ancak çok daha etkili olacak bir.yöntem de Lise'ye
fJ:'"Q.rkmüdür atanmasını sağlamaktı.Necati Özkan da aynı özlemi taşımakta, Lisenin başına bir
']:)irk müdür.. getirilmesini .böylece Türk çocuklarının. milli ananelerine.uygun yetiştirilmelerini
işt~mekteydi.. Mücadele başarıya ulaştı ı Lise'nin başına bir Türk müdür getirilecekti; ancak her
~;ıınankigibi kıyametisim Seçimindekoptu.

i9- Diyecek Söz Kalmaz, İstiklal Gazetesi, 30-1-52, s.l
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1949'"1950 ders yılın sonunda Wood'dan boşalan okul müdürlüğüne, Tali Okullar

Komisyorıu'nun TC Milli .Eğitiın . Bakanhğı'na yaptığı başvuru üzerine, aslen Kıbrıslı olan
.Yavuz Konnolu atanır. .Konaolu rüştiyeyi Kıbrıs'ta bitirmiş sonra Türkiye'ye giderek, İzmir
Muallim Mektebi ve Ankara'daki Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin, Tarih Bölümü'nden mezun
,olmuştur. Kayseri Amerikan Koleji ve Çorum Lisesi'nde yöneticilik yapmış, başarılı yöneticiliği
qikkat çektiğinden Kıbrıs'ta da başarılı olacağı düşünülerek ataması yapılmıştır. Yavuz Konnohı
/I'ü.rk Lisesi'ne müdür olarak atanmasından itibaren Necati Özkan 'ın Dr. Küçük'ten sonra en
ı;ığır dille eleştirdiği kişi olma özelliğini kazanır. Bu eleştirilerin. sebebiyle ilgili olarak pek çok
>yorum yapılmaktadır; ancak. önemli olan iki liderin bu konuda da karşıt cephelere çekilerek
trıücadele vermeleridir. Bekleneceği gibi .Necati Özkan'ın çeffeitli vesilelerle sık sık eleştirdiği
Kônnolu'yu ,Dr. Küçükher vesileyleyüceleltmektedir.
Necati . . Özkan'ın Eğitim alanında tartışma yaşadığı diğer bir kişi de Berberoğlu'dur.
~iµkümetin çıkardığı yeni layiha okulların İngiliz idaresine bağlanmasını öngörmekteydi. Buna
I

karşılık· öğretmen maaşlarının yükseltileceği, emeklilik hakkı verileceği, okulların durumunun
düzeltileceği ve ders araç gereçlerinin temin edileceği vadediliyordu. Necati Özkan bu yasanın
fı;ızla bir şeyi değiştirmediği'kanaatinde iği. Ona göre Türk okulları zaten hükümet kontrolünde
Sayılırdı ve fakir Türk halkının okullarını mamur hale getirme ihtimali çok zayıftı; hatta hiç
nedenlerle Yasanın kabulü yönünde görüş bildiriyordu. Dr. Küçük ise yasaya
/tamamıyla karşıydı•... Politik hayatının başından beri Türk toplumunun kendi müesseselerine
Sahip olması gerektiği düşüncesinin savaşını veren . bir lider olarak İngiliz Hükümetinin Türk
geliştirme

arzusu

taşıması

durumunda

Evkaf

gelirlerini - Türk

toplumuna

(ievredebileceğinisavunuyordu.
Bu tartışma süreci içerisinde Halkın Sesi gazetesinde Ahmet Mithat Berberoğolu'nu yeni

/layiha.ya karşı bir yazısı yayınlanır."Tasarı Hakkında " başlığım taşıyan bu yazıda Berberoğlu
(Okulların İngiliz Hükumetine devredilmesinin doğru olmadığım , bu kanuna karşı koyabilmek
(için gerekirse kendi okullarına sahip olan ve bundan geri adım atmayan Rumlarla iş birliği
yapılabileceğini iddia

etmektedir.

Bu

görüş

Necati

Özkan'ı daha

da

öfkelendirir.

Berberoğolu'nun düşüncesi İngiliz Hükümeti ile-mücadeleyegetirilen farklı bir bakıştır.
Berberoğlu yazısında hükümet' e karşı Türklerle Rumların birlikte mücadele vermesinin
/rnüınkün olduğu düşüncesini savunarak olaya farklı bir boyut getirmiştir.Bu ifade uzun yıllardır
değişmeden devam eden Kıbrıs Türk politikasının tamamen dışındadır. 1931 Rum isyanından
sonra Türkiye'nin müdahale edemeyeceğini ve Rumların İlhak mücadelesinin ısrarla sürdüğünü
gören Kıbrıs Türkleri Yunanistan'a bağlanmaktansa bari İngiliz kalsın düşüncesiyle İngiliz
.Hükümeti'ne baş kaldırmaktan kaçanmışlar:dır. İlhak'ı arzulayan Rumlarla iş birliği yaparak
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Hükumeti zayıflatmak bu korkuları taşıyan Kıbrıs Türk halkının yapacağı en son şeydir. İşte bu
düşüncelerle Necati Özkan, Berberoğlu'nu
,zayıflatmaya

çalışmanın

yalnızca

eleştiren bir dizi yazı yazar ve İngiliz Hükümeti'ni

. Rumların

İlhak

arzularının

gerçekleşmesine

katkıda

bulunacağım söyler.
Berberoğlu

bu farklı bakış açısı nedeniyle sonraları Dr. Küçük'ün

çevresinden de

yrılmış ve 1970 yılında bugün Kuzey Kıbrıs Türk .Cumhııriyeti'nin siyasi hayatında da varlığını
sürdüren CumhuriyetçiTürk Partisi'ni kurmuştur.
Necati Özkan Eğitim konularıyla ilgili bir başka.tartışmayı uzun süre gazetesinde çalışan
Hikmet Afif Mapolarla yaşar. Necati Özkan milliyetine ve dinine bağlı kişiliğiyle tanınmakta ve
Türk çocuklarının Türk ananelerine göre yetiştirilmelerini savunmaktadır. Lise'nin başına bir
Türk müdür getirilmesini ve Müftülük-makarnının canlandınlmasını isterken dayandığı temel
'budur. Kaleme aldığı yazılarda da bu görüşlerini dile getirmekte ve bazı Kıbrıs Türk aydınlarını

Cemaata rehberlik etmek sevdasında olanlar çocuklarım ne için ecnebi mekteblerine
yolluyorlar? Kendi çocukları için milli kültürü feda edenler Kıbrıs Türk Cemaati 'nm Milli
..Kültürünün nasıl müdafii kesilebilirlerraoı

Bu düşüncelere sahip olan Necati Özkan'ın oğhırnı İngiliz Okıılu'na kaydettirmesi uzun
yıllar birlikte kalem oynattığı Hikmet Afif Mapolar'la arasının açılmasına neden olur. Mapolar
Necati Özkan'ın bu davranışım eleştirmiştir. Bunun üzerine Necati Özkan gazetesinin 22-9-53
tarihli nüshasında şu yazıyı yayınlar:

İlmin Milliyetle İlgisi Yoktur

Memleket gazetesinin son sayısında çocuğumu İngiliz Okulu 'na kaydettirdiğim

için

çatan ve güya beni teşhir eden bir fıkra neşredilmiştir.Öğrendiğime göre bu fıkra, aile
»urııırı

olduğuna acıyarak bir zamanlar İstiklal Gazetesinde çalıştırdığım Hikmet Afif Mapolar
kaleme alınmıştı.r

tnrnfındrm

20-

MekteplerimiziEsarete Vermekten BahsedenlerinÇocukları Yabancı Mekteplerinde,İ

stiklal Gazetesi,

ız~~-53, c.8,s.l
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Hikmet Afif Mapa/ar 'tn • kin ve garaz eseri olan bu fıkrasına hiç de· hayret etmedim;

.çünkü hizmetine· son veren ·her gazeteye çatan ve bu .gazetelerin sahiplerini teşhir· etmeye
teşebbüs eden bu ad.amdan böyle bir hücumu çoktan beklemekteydim.Fakat ben Hikmet Afif
Mapolar'dan

gelen bu hücumdan dolayı memnunum;.. Çünkü onun verdiği bu yeni

1atdirbilmezlik ômeği .çıkmakta olan ve ileride neşredilmesi muhtemel bulunan gazete ve sair
neşir vasıtalanntn sahiplerine · bir ikaz mahiyetindedir ve çünkü Hikmet Afif M.apolar 'ın . bu
onun herhangi bir davaya ·kafasıyla deiil midesiyle bağlı olduğuna yeni bir

Necati Ôzkan'm en uzun süre işlediği ve Lefkoşa Türk Belediye azası olması nedeniyle
I

1)r.>Küçük'e en çok yüklendiği.mesele "Bayraktar " meydanı adının değiştirilmesi meselesidir.
.ıha önce ayn bir bölüm olarak incelenmiş olması bakımından bu konuda ayrıntıya inerek
. .ekrar yapmış olmamak hasebiyle Necati Özkan'ın Dr. Küçük'e

yönelttiği temel eleştirileri

addelemekte yarar görüyoruz:

1)

Dr. Dervis'in "Bayraktar" meydanı ismini değiştirerek "Elefterios Venizelos"
yapmasına karşı gerekli tepkiyi göstermemek

2)

Dr. Dervis aldığı karardan geri adım atmadığı halde meseleyi Hükümet
gündemine getirmek amacıylaistifa etmemek

3)

Rumlarla iyi geçinmek için Kıbrıs Türk halkınınhaklarından tavizde bulunmak

Dr. Küçük Belediye azalığından istifa ' etmemiştir ;ancak bunun nedeni ve diğer
$tiçlamaların.· gerçekliği şüphelidir. Bununla birlikte . Necati Özkan'ın yazdığı bazı yazılarda
Belediyedeki Rumların Türk haklarını ciddiye almadıklarını ve kendi istedikleri şekilde
avrandıklarırııbelirtmesi oldukça dikkat çekicidir.

Bir başka tartışma Namık Kemal büstünün dikilmesi konusuyla ilgili olarak kendini
gösterir. Siyasi bir mesele olmamakla beraber bu konuda ortaya çıkan tartışmalar liderlerin
cm•, ..• iücadelevi
getirdikleri
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Kıbrıs halkı Namık Kemal'i önce yenilikçi Tanzimat döneminin önderlerinden biri
blarak tanır. 1873 yılında ise sürgün kimliğiyle Namık Kemal sürgün olarak Kıbrısta otuz sekiz
~Y kalır; bu esnada yöneticiler onu bir sürgün olarak değil "değerli bir misafir" olarak

-.. ,

görmektedirler. Namık Kemal'in affedilip İstanbul' a dönmesinden yaklaşık iki yıl sonra
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Kıbrıs'taki Osmanlı egemenliği sona erer . İngizlelerin adaya yerleşmeleri Kıbrıs Türk halkının
milli duygularına daha da sarılmalarına sebep olur. Milli duyguları en iyi aksettiren şairlerden
.biri de Namık Kemal '<lir. 1907 yılında İstanbul'un Fetih yıldönümü dolayısıyla Mağusada Lala
Mustafa

Paşa

Camii'ni

bayraklarla

süsleyip

, ışıklarla

aydınlatan

Türk

halkı Osmanlı

.Devleti'nin kuruluş tarihi olan 26 Ocak'taise Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" adlı
eserini sergilemişlerdir.

"Vatan yahut Silistre"nin · etkisi uzun süre sürmüş , hatta Namık

. Kemal'in "Birlik olmazsa Vatan yaşamaz" sözü ile halk birliğe çağırılrnıştır. Kıbrıs Türk halkı
Namık Kemal'in düşüncelerine ve eserlerine istekle sahip çıkmaktadır. 1909 yılının Mart ayında
''Jön -Türk" oyunu, 1919 yılının Ekim ayında ise Gülnihal sahnelenir. (21)
Namık Kemal Osmanlı Devleti'nde

olduğu gibi İngiliz idaresindeki

Kıbrıs Türkleri

a.tasında da Vatan ,Millet sevgisinin ,Hürriyet aşkının bir sembolü olmuştur.Necati

Özkan da

)"l\Tamık Kemal'e büyük· sevgi ve saygı duymakta hatta yazılarım onun beyitleriyle sonlandırmak
gibi bir alışkanlığa sahip bulunmak.tadır. Bu sevgi ve bağlılığı .Mağusa Türk Gücü'nün Namık
Kemal büstü dikmesini coşkuyla karşılamasına neden olur. Ancak siyasi yapı Türk Gücü'nün

bu iltifatlarıteşekkürle karşılamasını engeller.
1952'de her kazadan bir temsilci seçilerek oluşturulan Tali Okulları Yönetim Kurul
>Komisyonu Viktorya Lisesi ve İslam Lisesi'nin İngiliz müdürlerinin işine son verdikten sonra
· 1<:aldınlmış .kazalar ayrı ayrı komiteler oluşturmuştu. Mağusa'da
Tali

Okulları

İdare

Heyeti

adı ile bir kuruluş

başkanlığında , Türkiye Cumhuriyeti'nin

da Mağusa ve Kazası Türk

oluşturulmuştu.

Niyazi

Manyera

'run

katkılarıyla ciddi çalışmalar yapılıyordu. Bu durum

<il\ıEağusa kazasında zaten var olan milli bilinci daha da artırmaktaydı. Dr. Küçük'ün İngiliz
H:ükümeti'nden bağımsız müesseseler

arzu ediyor olması da grubun

Dr:

Küçük'e

yakınlık

duymasına neden oluyordu. İşte bu siyasi portre içerisinde Namık Kemal büstü dikilmesi kararı
··.·. alındı. Bu karar doğrultusunda

Necati Özkan ve A. Pertev'in tebrikleri okullarla ilgili siyasi

' fi.kirlerinden dolayı.adeta hakaret olarak görüldü. Necati Özkan, Pertev Bey'in yazısından sonra
gündeme gelen bu beklenmedik tepki üzerine Dr. Küçük ve Mağusa Türk Gücü'nü suçlayıcı bir
.· ·• dizi yazı yazdı.

RaufDenktaş'a

Armağan, Yakan Cumalıoğlu- Erol Cihangir, Turan Kültür Vakfı, Ankara, Mart 2000,s.136
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Necati .Özkan -Doktor Küçük çatışmalarının bir başka boyutu daha vardır: Kıbrıs Türk
"tClplumu-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri . Hangi konuyla alakalı olursa olsun tüm çatışmalarda
<perde gerisinde yer alan bu unsurun etkileri genellikle Dr. Küçük'ün

lehine Necati Özkan'ınsa

· · aleyhine olmuştur.
Siyasete atıldığı ilk yıllarda Türkiye' deki C .. H P. • ile sıkı ilişki içerisinde bulunan Necati

)qzkan bu dönemlerde siyasi hayata yeni yeni adım atan Dr. Küçük'ün tüm itirazlarına rağmen
Türkiye' de Kıbrısı temsil eden bir lider olarak kabul ediliyor; İsmet İnönü'yle dahi
$ôrüşebiliyordu. Sonraki yıllarda ise Türkiye'deki iktidarın, Türk halkının Kıbns'a bakışının ve
/dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin Kıbrıs politikasının değişmesiyle bu üstünlük zamanla Dr.
I{üçük'ün eline geçti. 23 Ekim 1949'da bütün Türk kurumlarının iştiraki ile ikinci bir kongre
.y~pılmıştı. Katak ile Kıbrıs Milli Türk Halle Partisi bu. kongrede birleşmiş ve yeni bir parti
~ı:ulması kararlaştırılmıştı .6Kasım 1949'da yeni parti

Kıbrıs Milli Türk Birliği adını aldı.

:JN.ecati Özkan kişisel tartışmalardan dolayı .bu oluşumun dışında kalmıştı. Siyasi oluşum ,
,~'i.i;kqye'de olumlu karşılanarak desteklendi. Parti Genel Sekreteri Dr. Küçük ise Kıbrıs Türk
lkının önderi olarak kabu! edildi. Artık Türkiye Dr. Küçük'ü destekliyordu .Necati Özkan
. )Ci:[lciye>nin kendi arkasında olmasını sağlayamasa bile en azından tarafsız kalması için çok
flYtet sarfetti ancak tarihi süreç önüne.geçilemeyecekbir şekilde çizilmişti.
İstiklal Gazetesi'nde 16-20 Mart J952 tarihleri arasında yayınlanan "Toy Kimdir" isimli
r~ı.•dizisi. ile 16-6-53 tarihinde yayınlanan ''Müdahale Etmezseniz .Daha Hayırlı Olur" isimli
razı bu durumun Necati Özkarr yönünden en bariz ömelderidir. Necati Özkan "Tcy.Kimdir."
tşJ.ığıyla yayınladığı birbirini takip eden dört yazıda Kıbrıs'a gelerek temaslarda bulunan Abdi
:,.~~çi'yi "Tcy'tolarak niteleyen Halkırı Sesi .Gazetesi'ne .saldırmaktadır.Abdiİpekçi Yazı İşleri
iidiirü olarak görev yaptığı İstanbul Expres Gazetesi'nde Necati Özkan ve arkadaşlarından
.iqledilderini , Kıbns'ta gördüklerini ve işittiklerini aktaran bazı makaleler _yayınlamıştır.
ecati Özkan'a göre Halkın Sesi Gazetesi'nin Abdi İpekçi'yi kötüleyen tavrı bu yazıların
tarafsız olarak yazılmasından kaynaklanmaktadır. İlginçtir ki .16-6-1953 tarihinde yayınladığı
n.l\1üdahaleEtmezseniz Daha Hayırlı Olur" başlıklı yazısında bu kez kendisi Müftülük hakkında
a:z:4ığı Dr. Küçük'ü destekler mahiyetteki yazıdan dolayı İffet Halim Oruz'u parti . tutmakla ,
Hl~:Y\ara tek taraflı bakmakla suçlayarak Kıbrıs..Türk cemaatinin işlerine müdahale etmemesini
.fşp~miş, aynı konuda yazan Hikmet Bil'i ise ahlaksızlıklasuçlamıştır.

Her iki lider adanın .Yunanistan'a ilhakına kesinlikle karşı oldukları halde Necati
Dr. Küçük arasında İlhak meselesi nedeniyle de çatşmalar yaşanmıştır.Bunlardan biri
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Necati

Özkan'ın 15-9-53 tarihli "Hürsöz'ün Yersiz Gayretkeşliği" başlığını taşıyan yazıda

a.ktanlmaktadır.Halkın.Sesi Gazetesi'nin iddiasına göre:

"Orta Şark İngiliz Kuvvetleri Komutanı Sir Cameron Nicolson 'un gazetecileri
bulünde Necati Özkan Generale kapı yanında yaklaşarak "Biz Türkler statükonun devamını
"demiş ve general hiç cevap vermeyerek uzaklaşmıştır.

Necati Özkan'ın iddiasına göre ise
" Sir Cameron Nicolson 'un gazetecileri kabulünde hazır bulunan Rum gazetecilerden
oazııarı mevzu dışı çıkarak ve adadaki yüz bin · kişilik Türk cemaatinin mevcudiyetini inkar
'erek Kıbrıs halkının adanın Yunanistan 'a ilhakı arzusunda olduğunu . iddia etmişlerdir.Bu
,eyanlara karşı , General Sir Nicolson asker olduğunu ve bu gibi siyasi mevzulara dair
1~eyanatta bulunamayacağını belirtmiştir. Orada bulunan "Hiirsöz" Gazetesi başyazarı Fevzi
li Riza Rum gazetecilerinin bu beyanlarını protesto etmekten kaçınmıştır.Ben bunun
\;aratacağı menfi tesiri düşünerek ve Kıbrıs 'taki makul Rumların ve azınlıkların durumundan
6-}meral'i haberdar etmenin luzumuna inanarak General Nicolson 'a şöyle dedim: "Diğer
teslektaşlarım size siyasi mahiyette beyanatta bulundular.Siz bunlara bir asker sifatıyla cevap
vermediniz.Ben de cevap vermiyeceğinizi bildiğim halde size siyasi mahiyette birkaç söz
şdylemek isterim.Kıbrıs 'ta yüz bin kişilik Türk cemaati Ermeni, Maronit ve Katolik azınlıkları
azınlıklar ve makul düşünen RumlarKıbrısın Yunanistan 'a 'ilhakınin
statikonun devamını arzu etmektedirler.Bu hususun malumunuz olmasını
rica ederim.General Nicolson bu sözlerimden dolayı memnuniyetini belirtti ve ve bana

Dr. Fazıl Küçük Necati Özkan'ın kullandığı cümleyi mi , General Nicolson'un Necati
COzkan'a cevap vermeyişini mi vurgulamaya çalışmıştır?Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla her ikisi
de mümkündür; ancak İlhak meselesi söz konusu olduğunda Dr.Küçük'ün

de "İngiliz kalsın"

politikasını izlemek zorunda kaldığım düşündüğümüzde kullanılan cümlenin pek de önemli
olmadığını anlarız. Dr. Küçük Necati Özkan'ı İngiliz Hükümeti'ne yaranmaya çalışan ancak
ikaale alınmayan bir şahıs olarak yansıtmıştır.Bu durum, ikili arasındaki mücadelenin siyasi görüş
çerçevesini aştığınınve kişisel çatışmaya dönüştüğünün göstergesidir.

$5.
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Hikmet Afif Mapolar "Kıbrıs Güncesi" adlı eserinde Dr Küçük- Necati Özkan

,./;J

)

.ücadelesini.şöyleanlatır:

"Dr. Fazıl Küçük ile Necati Özkan arasındaki ayrılık kişiseldi. Hiçbir zaman ideolojik
frrıuş · değildi. Her iki lider de ulusçuydu ve bu ulusal alanda savaşım veriyor, birbirlriyle

rış yapıyorlardı.
Hasane Ilgaz

C.H.P. Milletvekillerindendi

.İffet

Halim

Oruz ise İstanbul 'da

olan "Kadın" gazetesinin sahibi ve başyazarı idi. Kıbrıs 'ı ziyaretleri
iJJasında, bu iki hanım, C.!I.P. 'li olmalarına karşın, Dr. ·Fazıl Kiiçük'ün bulunduğu cepheye
'·--'elendiler. Halbuki Necati

Özkan kendini C.H.P 'li sayar , İsmet İnönü ye yakınlığı

deniyle , her C.H.P.ı 'linin de ona bağlı olması gerektiğini sanırdı.Bu yüzden Hasane Ilgaz
İffet Halim Oruz konusu halk . arasında çekişmelere yol açmakla kalmamış, basına da
eçmişti. Dr. Küçük bu iki hanımı savunuyor, Necati Özkan ise sürekli bir şekilde onları

feştiriyordu. "

24-12-52 tarihinde kaleme aldığı "Türkiyemizin İlgisi " başlıklı yazı Necati Özkan'ın
· \i.rkiye Cumhuriyeti . ile· Kıbrıs . Türkleri arasındaki ilişkiye yaklaşımını en açık şekilde ortaya
pypıaktadır.
Türkiyemizin Kıbrıs Türklerine karşı gösterdiği yakın alakayı minnet ve şükranla
ve bu ilginin inkişafını samimiyetle temenni ederiz. Fakat Türkiyemizin Kıbrıs
ürklüğüne karşı gösterdiği bu alakanın istismar edilmesini ve daha ileri -gidilerek şahıslara
":.inve garaz vesilesi teşkiline vasıta kılınmasını asla tasvip edemeyiz.

ı~r; · .,:.-

Ne kadar acı bir hakikattir ki Ankara 'daki Kıbrıs Türk Kültür Derneği , Milli bankalar
Türkiye Milli Gençlik Teşekküllerinin Kıbrıs Türklüğüne karşı gösterdiği yakın alakayı ve

ı~ran-ı
k\'

minnet yardımı istismar ile particilik ve şahsiyat macerasına dökmekte ve en büyük

i/Jg,talardan birini daha işlemiş olmaktadırlar.
Türkiye 'deki. büyüklerimiz ile milli teşekküllerin en samimi inanç ve en kıymetli
'ryardımlarznın

bu şekilde

istismar edilmesini

asla

tasvip etmeyeceklerine

inancımız

~yardır. Çünkü onların temiz niyetleri ve ulvi maksat/an şahsiyat ve politikacılık zihniyetinden
':-.)'\

fçok uzaktır ve bu maksada kurban edilemez.
Anlaşıldığına göre' Necati Özkan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkleri arasındaki
\münasebetlerin ve Türkiye'nin Kıbrıs Turk halkına yönelik yardımlarının artarak devamından
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,. ı.adır.Ancak • bu yardımlann Dr. Küçük ve taraftarlarım siyasi açıdan güçlendirecek şekilde

dlamlmasındanrahatsızlık duymaktadır.
Bu bilgiler ışığında iki lider arasındaki çatışmaya - bir tek isim konulabilir" Liderlik

şı" her ikisi-de yalnızca lider olabilmek için kendi görüşleriyle benzerlik gösteren görüşleri
~lamış ve yönetme iddiasında _ bulundukları - Kıbrıs·Türk toplumunu birlik ve beraberliğe en
ık -• ihtiyaç - duyulan zamanlarda bölmekten kaçınmamışlardır. Bu bölümü bitirirken Necati
:kan'ın siyasilerle ilgili olarak kaleme aldığı 6 Mayıs 1952 tarihli yazısım dikkatinize sunmak

NE ACI TECELLİ

Bu memleket Türk hakının ne acı tecellisidir ki kendini göstermek,

sivrilmek, mevki

önce atarak menjaat sağlamak isteyenler maksatlarına nail olmak için bir partide geçici
göstermek veya gazete sütunlarında muvakkaten birkaç satır yazı yazmakla herşeyin

zannediyorlar bu memleket Türk halkının ne acı tecellisidir· ki sözleri ile
birbiri
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'şkınlığınz göstermekten çekinmiyorlar.

Bu memleket Türk halkının ne acı tecellisidir ki bir pukalemun gibi renk değiştirmek-ten
kinmeyenler zamanın ve hadiselerin icaplarına göre düşünce ve hareket göstererek her işi
etmek ve cemaatin her türlü faaliyetinde rol oynar gözükmekte mahsur görmüyorlar.

Bu memleket Türk halkının ne acı tecellisidir ki bir birimize kıymet vermemekte ve

irbirimiztn kuyusunu kazmakta adeta yarışa girmiş gibi yarışırken başkalartnn bizlere nasıl
verebileceğini düşünemiyor ve en büyük yaraları birbrimize yapmış oluyoruz.

Bu memleket Türk halkının ne acı tecellisidir ki milli his ve heyeceanlarımızı
gibi istismar etmek isteyenler meydan bulabiliyor ve asıl his

~,/
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bir ticaret

ve heyecanlarımızdan

koparmak

efkaf-ı

umumiyeyi

hakikatlara

uymayan

yanlış

kanaatler

içerisinde

· ulatmak mümkün olabiliyor.

Bu memleket Türk halkının ne acı tecellisidir ki temiz ve vefakar halkımız bir menfaat

başvurmak icap ettiği zaman hatırlanıyor ve ondan sonra ebedi ihmal ve nisyon içerisinde
'i mukadderaf ve kendi dertleriyle başbaşa bırakılıyor.
Bu memleket Türk halkının ne acı tecellisidir ki
kalıyor.
r;.b-,-,vhldnn

Cemaiin

ihtiyaçlar

ve dertleriyle

cemaati ilgilendiren her iş sözde ve

yanar süsü takanlar hakiki feragat ve

uzak birer söz kahraman olarak atıp tutuyorlar.
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LEFKOŞA BELEDİYESİ'NİN

KISA TARİHÇESİ

Kıbrıs Adası rn.ö: 1450yılından başlayarak Osmanlı Devleti tarafından fethedildiği

1Ş7 l yılına kadar çeşitli imparatorluk ve krallıkların hükümranlıkları altına girmiştir. Alınan
clönem içerisinde adanın değişik yerleşim yerlerinde yaşayan halkın mahalli gereksinimlerinin
şekilde karşılandığı hususunda sağlıklı bilgi verilmesi oldukça güçtür.Buna karşın dönemin
.arihsel gelişme seyrine uygun olarak öncelerihalkın yoğun olduğu yerleşim yerlerindeki
ahalli gereksinimlerin prens, şevalye , derebeyi gibi en üst yöneticiler tarafından
r;şılaııdığı, daha sonra ise yerleşim yerleri ve nüfus sayısı arttıkça denetleme ve yönetme
"'çlülderiyle karşılaşılarak birtakım mahalli nitelikli görevlerin en üst yöneticiler tarafından
;qr:evlendirilen mahalli temsilcileredevredildiği

kuvvetli bir varsayım olarak kabul

Kıbrıs adası 157l'de Osmanlı Devleti'nin egemenliği ve idaresi altına girdikten
µRınvu

sonra.Kefkoşa başkent olmak üzere .16 kazaya ayrılmış ve her .kazanın başına

üslünıa11 olan birer. kadı getirilıniştir.Kadı bir kısım idari ve adli yetkilerin yanısıra özellikle
¢lediye yetkilerinin tüınüne sahip olan ve hükümet tarafından atama yoluyla işbaşına gelen

Jr.devlet memuru idi.
Lefkoşa kentinin merkez olması ve özel yönetime sahip bulunması nedeni ile başına
)na Başkadı{molla)getirilirdi.

Başkadı'nın özellikle mali yönden diğer kadıları da

.¢ııetleme yetkisi bulunduğundan , . Lefkoşa kadısı atanırken güvenilir kişiler arasından
:¢çilmesine büyük bir önem gösterildi.
Lefkoşa kadısında , belediye ve zabıta hizmetlerinin yetkilisi olarak Belediye Başkanı
ywgı mercii olarak kentinyargıcı ve kentin asayişinden sorumlu olarak da Emniyet Müdürü
· :atlan. toplanmakta idi.Kuşkusuz Kadı' nın Lefkoşa kenti için bu denli değişik ve ağır
ğqrı.=wleri tek başına yürütmesimümkündeğildi.Bunedenle

Kadı'nın kentin çeşitli yerlerinde

@~Uikle Pazar yer}erinqen "muhtesip" veya "ihtisap" ağası .denilen vekilleri bulunurdu.
iılıtesipler, Kadı adına Lefkoşa kentinin çeşitli yerlerinde zorunlu gereksinim maddelerini
,tan ve alan kişilerarasında ilişkileri düzenler aşın fiyatla mal satışını önlemek için mallara
ırlıkoyar, tartı

ve ölçü

aletlerini denetler , temizliği kontrol ederlerdi.Daha sonralan

· ,1,ıhtesiplerinyanısıraçarşı vepazardaki

eşyaların daha etkinbir şekilde denetlenmesi için

azarbaşı" görevlendirilmesine ayrıca çarşı ve pazarlardaki malların çalınmasını veya zarara
ramasını önlemek amacıyla Şeri Mahkeme tarafından "Gece Bekçileri" atanmasına
aşlanmıştır: Buarada bazı küçük mahallelerde Kadı'nın görevleri Kadı adına mahalle
iajamlan tarafından . .da görülınekteydi.
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Yukarıda belirtilen örgütlenme biçimine uygun olarak Lefkoşa halkının bir kısım yerel
gereksinimlerinin tümü ile karşılanması oldukça güç idi. Bu bakımdan temizlik kanalizasyon

ve özellikle

itfaiye gibi hizmetler zaman zaman lefkoşa halkı tarafından yerine getirilmekte

idi. Belediye bu gibi durumlarda işi yapmaktan çok , işlerin yapılmasına ön ayak olmakta idi.
1839'dan başlayarak kazaların yönetimi Kadılardan alınarak Kaymakamlara
verilmekle beraber Lefkoşa kenti için herhangi bir idari değişildik yapılmamış ve Vali
,tarafından yönetilen Lefkoşa 'da Kadı mevcut görevini sürdürmeye devam etmiştir.
1856' da çıkan Islahat Fermanı' na kadar Lefkoşa' daki belediye yetkililerinde bir Kadı,
Muhtesip, , Bazarbaşı, ve İmam hiyerarşisi mevcut idi.
İngilizlerin 4 Haziran 1878 tarihli" İttifak Antlaşması-ile adada yönetsel hak
kazanmaları üzerine Lefkoşa kentinin merkez olarak kullanılmasına devam edilir.İngilizlerin
adaya gelişlerinden hemensonra Lefkoşa'da yeni bir belediye meclisi oluşturulur ve Vali
.tarafindan Belediye Başkanlığı görevine bir İngiliz atanır.
29 Nisan 1882 tarihinde Belediyeler Yasası adı altında bir yasa çıkarılarak
· Osmanlılardan kalan ve o dönemde etkinliklerini sürdüren Lefkoşa Belediyesi resmen
kurulmuş sayılır ve çıkarılan bir emirname ile sınırları yeniden düzenlenir. Yine söz konusu
> yasaya göre Lefkoşa Belediye Meclisi en az 8 en çok 12 üyeden oluşur. Üyelerin sayısı
Lefkoşa' da yaşayan Türk ve Rum nüfusu dikkate alınarak Yüksek komiserca saptanır ve her
· iki toplum tarafından hiç bir şekilde itiraz edilemeyecek olan bu karar Resmi Gazete' de
yayınlanarak halkın bilgisine getirildi.
1930'lu yıllara kadar Lefkoşa Belediyesi, Valinin sıkı vesayet deneti~ altında,
<

temizlik dere yataklarını ilaçlama , yiyecek, içecekmaddeleri satan yerleri .genelevleri
denetleme , bazı bayındırlık hizmetlerini yürütme görevlerini yasal düzenlemeler getirilerek
1882 sayılı yasa yürürlükten kaldırılır ve yerine "Fasıl 240 Belediyeler Yasası" konur. 1980 .

· · yılına kadar yürürlükte kalan söz konusu yasa Valiye Belediyeler konusunda geniş yetkiler
vermektedir. Örneğin herhangi bir kasaba ve köyün belediye olarak ilan edilmesi , sınırlarının
düzenlenmesi, meydan, sokak ve cadde isimlerinin verilmesi , Belediye Meclisi üye sayısının
belirlenmesi, Beiediye Başkanı'na verilecek maaşın saptanması., bütçe ve nizamnamelerin
onayı bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca anılan yasa ile ,Belediye Meclis üyelerinin görev
süresi 1 yıldan 4 yıla çıkarılmış 8-12 arasında değişen Meclis üye sayısı en az 6 en çok 20
olarak değiştirilmiş , Meclis üyeliği için aday olacak kişilerden aranan mal varlığı esası
kaldırılmıştır.
Ekim 1931 yılında Rumların Eoka isteği ile başlattıkları isyan üzerine Hüküm et adanın
iyi yönetim ,huzur ve güvenliğini sağlamak üzere 14 Eylül 1878' de kurulan Kavanin
Meclisi'ni lağveder ve yasarnay~dtisini Vali'ye verir. Ayrıca tüm seçimle işbaşına gelen
,.J,;-:
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yerel yönetim kuruluşlarının faaliyetlerine de son verilir. İsyandan hemen sonra belediyeler ,
Vali'nin atama yolu ile oluşturduğu belediye organlarında yönetilmeye başlanır. Diğer yerel
~ruluş organları gibi Belediye seçimleri de 1931 isyanından 20 Mart 1943'e kadar 12 yıl
<üre ile durdurulmuş ve ancak 1946, 1949ve 1953 yıllarında belediyeler için yeniden seçime
idilebilmiştir.
1880 yılından 195 8 yılma kadar adada Türk ve Rum Belediyesi ayırımı yapılmaksızın
'.birleşik belediyeler uygulanmıştır. Ancak esas amacı adayı Yunanistan'a ilhak etmek oları ve
J)ü uğurda İngilizlerin yam sıra Türkler karşı silahlı tedhiş eylemlerine giren Eoka'nın

~cımasız eylemleri karşısında Lefkoşa başta olmak üzere diğer kazalarda ikamet eden Türkler
pirleşerek Ayrı Türk Belediyeleri kurmak zorunda kalmışlardır .
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BELEDİYE BAŞKANLARI
Merton King

H.C. Nicolle

1885-1888
1888-1889
1889-1890
~
1889~1890
1890-1891

I

ı·

I

..

Polybins G. Michaeliqes
Merton King
Emin Whiting Wortabet
,.

/.

i,

MertonKing

1892-1894

[:

Ahileas Liassides
Bodamyalı Mehmet Şevket
Ahileas Liassides

1895-1907
1907-1910
1910-1923

ı:
·!

Antonios Theodotou
Georghios Markides
Themistocles Dervis
Christos N. Kattaınis

1924-1925
1926-1928
1929-1930
1931-1933
1934-1945

Themistocles Dervis
Joanis K. Clerides

i

1946-1949
1951-1960

Dr. 'Iahsin
. . ·· S.-- Gözmen
-.--.. -- ,ı:
Cevdet Mirata
!.i

1958-1962
.. 1962-1962

;:

Themistocles Dervis

;

/

Dr. Fuat Celalettin
Dr. Ziver Ke'mal

\
\ .....Mustafa ·Akıncı
,_,....~- Burhan Yetkili

ı,

!;
i

.

.

; 1962-1968
. 1969-1976
1976-1990
1990-------

i.

:ı

:

,,.

·--....ı.i.: ..

HELEIJİYKASBAŞKAN
Mevlevi Şeyh Saffel. Dede
Clıl'istodulc Severis
Polybiııs G. Michael ides
Konsıanii P. Dianellou
Derviş Mehmet Müsevirzadc
Mustafa Asaf Küflzade
George Smith
Dr. R. ı\. Cleveland
II.ı\, Sıııalİwood
Müstevvizade

Osman Cemal

Yorgarıcızade Mustafa Sami
Mehmet Fahri Akaçalızade
Clırisıodonlos Miclıaclidcs
N. Derbes
Antonios Theodoıou
Joanne Bcrfopoluos
Pascliales Constaııdiııidcs
Abrarnos Tavenıaris

Nicholas Dervis
Mehmet Münür Bodamyahzade

Mustafa Sadrettin
Mehmet AriJ
Ömer R"ı~id
loannis Vcrgopoluos
Agcrsilaos Artemis
Achillcas Mark ide
İbrahim Hakkı
i~vclfhom Dragnnıanos
Anıonios Triantophollides
Christodolulos Gorgiades
Paııayiotis Liontiades

George Markides
Dr. Hüseyin Behiç
Ahmet Münür Mustafa
Hıfsı Sarni
Afisodemos Plıiııiefs
Avraanı Ch. Tavernaris
Christodoulos Kalavros

Michael Sokofarides
Evangclos I. Bvcngelides
Imınis Ch. Nicoalides
Ahmet Derviş Müscvvid

Ali Rıza Ibrahim
'Mehmet Sald
HUs~yiıı Veysi ŞUkrU
Ibrahim Hakkı Mehmet Emin
Aııdoni Theodntuu

VE MECLİS ÜYELERİ
1885-1893
1885-1888
1888-1889
1889- I 894,
1893-1894
. 1895-19 lO'
1895-1900
1900-1906
19011907-1909 (Asbaşkan)
1907-1909;
1907-1909-1914-1915
1907-1912
1907-1909,
1907-1909
1907-1909
1907-1909
1907-1909,-19 l3-1915
191.0-1912 (Asbaşkan)
1910-1914
1910-1912
1910-1915
1910-1912
1910- 1912
19 I0-19l2

1910-1912
1911-1912
1913-1915 (Asbaşkan)
J 913-1.915
1913-.1915
1913-1915
1913-1915
1913-1915
l913-1915
.1913-1915
1916- i 918 (Asbaşkan)
1916-1923
1916-İ918
1916-1925
1916-1924
1916-1918
1916-1922
1916-1922
1916-1918
1916-1925
1916-1918
l 919-1923 (Asbaşkan)
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1919-1922
1919-1923
1919-1922
1919- l 922
1923-1923
1923-1925
'ı <J23- I 925
1923-1925
1923-1925
1924-1925 (Asbaşkan)
1924-1925
i
1925-1928
.
1925-1925
1925-.1925
1926-1928 (Asbaşkan)
1926-1928 ';
1926°)9}() ·:
1926-1928
1926-1930
1926-1927
1926-1928
i
1926-1928
I
1926-1930
1926-1926
1928-1930
1929 1930
1929- ı no
1929-1930
1929-1930
1929- 19:,0
1929-1930
1930-1930 :
193 l-1933 (Asbaşkan)
1931-1933 !
1931-1933 :
.1931-1933
1931-1933
1931-1933
1933-1933
1934-1937 (Asbaşkan)
1934-1934
1934-1934
1934-1941
1934-1936
1934-1936
1934-1934
1934-1934
1934-1937
1934- İ 941 Vcfaundan sonra yerine
Alımcı Mustafa Yağcı
1935-1941 :

Constıintinos S. Lozklcs
Aristodiınos Plıiııicus
Mehmet :·ıid Hacı Hasan
Aıuzadc l!ınıhiııı Hakkı
lonnnis Michacdc»
Şevket Musa Balıçclı
Mehmet Ncjnıi · Salih
Ahmet Raşid
Mehmet _Arif
ı\ristodinıos Ph iniefs
Kypros K; piperidcs
Ycorglıio Hj.Pavlou
Ncopıolcnıos Paschalis
Ycorghio·Poııliiıs

Gorghios E. Poufüıs ·
· · Stavros Sı.avriııııkis
Costas Christodoulou
Chrisıodoiuos Kalavros
Nicolas G. Iacovides
Ismail Şevket Bahçclizade
Pcrıc v Zii lıd ii
Fadıl I lacı rıiyazi
Mehmet ncjıni
Mehmet Fehmi. --ı
Fuat Asa·f
'Ihcolanis F. loannidcs
Michael Skoııfaridcs
Ioarırıis lonldcs
Bedevi Kenan Hasarı

Hüseyin Memduh Mustafa Asaf;
Mehmet Necati Mısırhzadc Alımcı
Polivios N. Grcgoriades
Kyrlacos k Kaloyiros
E vclıhoın Iacovitlcs
Petros Hj. Lovka
Miclıncl I<. Marki
Anıoııios G. Akaıhiotis
Costas N. Kyriakidcs

Anunıassi Kyriakmı
Theol'anis F. Iunnnides
Nicoloas G. lacovidcs
Ioaıınis Ionidcs
Polivios

N. Grcgorides

Fuat Asaf
I liiscyirı Memduh Mustafa Asar;

Mustafa LUlfi
Mehmet Ncjıııi

Jonrıııis M. Skoufuridcs
Ahmet Kasını Jlaıııcli
loanııis Slıiııkurogloıı
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1935- 1936
1935-1942
1935-1937
1935-1942
1935-1942
1937-1942
1937-1942
1938-1945 (Asbaşkan)
1938-1942
1938-1941
1943-1945
191U-1945
1943-1945
1943-1945
1943-1945
1943-1945
1943-1945
1943~ 1945
1943-1945
1943°1945.
1944-1944
1946
(Asbaşkan)
· 1946
1946
1946

loakim Haralainbus
Costas St. Theodossiades
Geqrge Pou Ii as .
Mehmet Rüstem
Mehmet İzzet Asını
Tlırasyvonlostryron
Hilınil-hıcı Mchİnet
George Povllas .

Anotios Y. Papapctrou
Clıristofi Tsangaridcs
Ncptolenıos Tofaridcs
Pol yvios Gregoridcs
loaiıuis S. Spyridakis
Michael Michaclidcs
Zenon Sczos

i

lacovos lpsllantis
M. Fazıl Kilçük
Nejıni Avkırun
Şükrü Veysi
Mehmet Necati Özkan
Hasan Fehmi Uzman
Costas Chr. Micllailedes
· Maıhcos Papapetrou
Christodoulos G. Kaloghiros
Pygmalion L. • loannidcs
Miltiades Christodoulou
Christos S. Pclidcs.
Mustafa'Hasan Çoronik
M. Selim Aaiz
Osman V chbi
Hüseyin Orhan
Siret Bahccli
Gcorghios Pov Ii as ·

'.

'

1946
1946

1946
1946
1946
1946
1950-1950
1953
1953

Polyvios Grcgoriades
Andreas Araduzos ·
Chris.tak is Papaell inas
Miltiades. Kakoullis
Nikos Theınistokleous
Chrisıodoulos

Kalogeros

1953

\

Mustafa Hasan Çoroııik
Ttılısiıı Salih
Hüseyin. I rfan
Ümit Stllcyınaıı
Andreas Arnduzos
Ümil. Siileyınan
Ekrem Ferdi Sarper
· Macit Tevfik
Hasmı Tahsin
CcvdctMirata
liter Işın

1953·
· 1953
1953
1953
1953
1953
1953
1.953
1958
(Asl1aşkaıı)
1958-1960 (Asbaşkan)
1958-1960

1958-1960
1960-1961
1960-1961
1%0-1961
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1961,-1961 (Asbaşkan)
1961,-1962 (Asbaşkan)
1961-1962
1961-1962
1961-1976
1962.
l 962~ 1969 (Asbaşkan)
1962f1965
1962~ 1968
1966:1968
1968~1969

. Cevdet Mirııta
Hiiseyin İrfan
Ö:ı:dcmicSennaroğlu
Dr. Fuat M. Celalettin
Memduh Erdal
Dr. Ziver Kemal

Dr.Ziver Kemal
llırahim Sıdkı
Nazım Alilleri
Hilseyin Orhan
GünerAsıın Özdil

1969 !
1969-1976
1969:'1970
1970 ..1976
1970-}976
1970-1973
l 976-1980 (Asbaşkan)
1976-1980
1976-i980
1976-1980
1976-\980
1976-1980
1976-19&0
1976-1980
1976-1?80
1976-1980
1976-1980
1976-1980
1976-1980
1976-1980
1980-1986
1989-1986 (Asbaşkan 198471986)"
1980-1986/
1980-1986
1980-1986
1980-19B6
1980-1986
1980-1986
1980- 19~l6
1980-1986
1980-19&6
1980-1986
1980-1986
1980-1986
I 986- l 990 (Asbaşkan)
1986-1990
1986-1990
1986-1990
1986-1990

Dr. füıur Ünsal
Muhittin Cemal
Dr. Rauf Ünsal
Mustafa Şadan
Nıırrcıtin H. Avkıran
Gürsel Kadri
llehzat A. Ueyli
Orhan Avkıran
YUksel Kanatlı
Latife Ali
Selçuk Başaran
Sami Selçuk
Ahmet Karabardak
Mustafa Hulusi
Nidai Cabacaba
Zeki Bayram
Salih A. Ruso
Fevzi Direkoğlu
Aysel Ergün ,,
Samiye Mustafa
Ahniet Hakkı
Aydın Kıılfııoğlu
Faiz birman
.
.Feralızat Gürsoy
Hayrettin f\vkıraıı
HUseyin Moral
Kemal Aktunç
Mailide Ergün
Rifat Çoınunoğlu
Salih Ruso
Tuncay_Apakgün
Dr. Turan Kornn

Vasfi Öz
Y ilksel Kanatlı
Hüseyin Moral
Ahınat M. Erı.aç
Celal Cin
Eşref Oııbaşıoğlu
Peralızat Gürsoy

-"';.,.67

i

1986-1990 ;
1986-1990
1986-1990 \
1986-1990
1986-1990
1986-1990 ;
1986-1990
1986s 1990

Hasan Eınirnli
Hasan I lasçel ik
Hüseyin Pof
Semavi Aşık
Tunca¥, Apakgün
Vasfi Oz
Gilngör Günkan
Mahirle Ergün .
Yilkscl Kanatlı
Ergün Özyiirek
Mehniel Dağlıkoca

Akın Aktunç
CclalCiıı ·
Ccydct · Koçatlı
Erdoğan Arpalıklı
Hüseyin Pof
Üsliin imsel

1986-1990
1990

1990
1990
1990
1990

ı·
i·

L

1990
1990
1990
1990

Vedat Korur

1990

Yaşar Safaoğlu
Atıınel Ertaç

1990
1990
1990
1990

Ferahı.at Gürsoy
Hasan Hasçclik
ô1.ay Andiç

6&
...<:

(Asbaşkan)'
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AUantik Paktı ve Türkiye Hakları

Dünya sulh ve selametini idame için yapılan en hayırlı paktlardan
lduğuna şüphe yoktur .. Kuzey Atlantik.Paktı
hüsnü niyet ile çalıştıklarına
:~kinmeyeceklerine

Organizasyonu

ve sulhun korunması

birinin Kuzey AtlanUkPaktı

üye bulunan bütün milletlerin samimiyet

hususunda her türlü feragat ve fedakarlıktan

inancımız vardır.

Türkiye . "yurtta sulh ve cihanda sulh" cümlesini

gütmektedir.

Türkiye,

en yüksek insanlık

ı;:ıeail~rine bağlı pulunmakta ve hürriyetle demokrasi gibi ülküler için en büyük feragat ve fedakarlıktan
~!<inmemektedir. İkinci dünya savaşı sırasında Türkiye'nin güttüğü

l!l!ten

açık siyaset

ve mertçe hareketi

bariz de!fü:!ir.Kore cephesinde çarpışan ve eşsiz kahramanlık menkıbeleri yaratan can veren

Jll:ttanıan Türk erlerinin yiğitçe savaşma

iradesi de bunu bütün dünyaya ispat eden en açık bir

Türkiye'nin bu astı idealleri ve dürüst siyaseti dolayısıyla Kuzey Atlantik Paktı'na alınmasından
aha tabi ve daha uygun hiç bir olay tasavvur edilemezdi. Türkiyesiz Atlantik Paktı daima noksan ve
~şak birdurum.arzedecekidi. Türkiye'nin Atlantik Paktı'na alınmasıyla dünya sulh ve selameti için en
.,:ük bir tehlilke bölgesi haline gelebilecek olan Orta Doğu emniyethaline alınmış olmaktadır.
Orta Doğuyu müdafaa etmek kararında olan devletler, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktr'na
llnmasına asla lakaydi gösteremezlerdi. Orta Doğunun savunmasında en büyük kuvvet sarfedecek
ılçınTürkiye'dir. Aynı zamanda komünist tehükesinln Orta Doğuya yayılması tehlikesi karşısında en
udretli ve en azlrnkar sed dahi Türkiye'dir. Bu kadar önemli rol oynayacak ve yükürrılülük taşıyacak
lanTürkiye'nin Atıantik Paktı Organizasyonu'nda tam bir üye . çıarak eşit haklara sahip olmasından

~.na tabii ve daha haklı hiçbir şey olamaz.
Türkiye Kuzey Atiantik Paktı Organizasyonu'nda eşit haklara sahip olmalıdır . Türkiye'nin. ilgili
iıikümetricali bu nokta üzerinde hassasiyetle durmaktadır; Nitekim Tükiye Dışişleri Bakanı Sayın Fuat
.:qprülüBüyük.Millet Meclisi toplantısında sorulan. bir soruyu cevaplarken bu ciheti açıkça belirterek,
'rkiye'nin -blr.. bacağı ile . Atlantik paktında ve· diğer bacağı ile de Orta Doğu I müdafaasında
.tılundurulmasıkeyfiyetinin asla kabul edilemeyeceğini söylemiştir.
Türkiye Kuzey Atlantik Paktı üyesi olarak üzerine düşen vazifeyi tamamıyla ve samimiyetle ifa
. tmeye hazır olduğunu bütün ilgili milletlere açıkça ispat etmiş olduğu halde Türkiye'nin eşit haklara
ahip olmaması kadar gayri makül bir hadise olamaz. Türkiye'nin dürüst siyasetinin icap ettirdiği makul
ek.lifler beklenmektedir.
Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı Organizasyonu'na girmek istemesi fırsat kollama. ve şahsi
>Qienfaatgütmesi arzusunun ifadesi değildir! En yüksek sulh ve insani.ıkideallerine bağlı bulunan aziz
Türk Milletinin ve dirayetli Cumhuriyet hükümetinin samimi inancının ve dürüst siyasetintn belirtisidir.
Makul düşünce.bu belirtinin gerçekleşmesini ve Türklye'nln Kuzey Atlantik Paktında eşit haklara sahip
olmasını icap etfirmektedir.
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Hakikatları Tahrif

Kıbrıs

Rumları

inmemektedirler.

ilhak

hayalleri

Bu hale

ve

15 Ocak

milli

taşkınlıkları

1952'de

ııasebetiyle yapmakta oldukları propagandalarda
Rumların

milli .kurtuluş birliği

ikinci

uğruna

yıldönümü

olan E.A.S.,

haktan görünmek

.uektedir .. Bütün bu gayret ve işgüzarlıkların
Kıbrıs Türkleri adanın

gelecek

tahrif

olan

etmekten

ilhak

plebisiti

da açıkça şahit olabilir.
Türkçe

bir beyanname

çisine ve işleyen Türk halkına hitap etmek isterken hakikatleri
ızlı sözler ve sureti

hakikatleri

isteyen

yaygaralar

çıkararak

tahrif etmektedir.

Kıbrıs Türk

Aynı zamanda

ile Türk hissiyatına

nüfuz etmek

hiçbir kıymet ifade etmediği meydandadır.

Yunanlstan'a ilhakının kendileri için en büyük bir felaket ve en müthiş

.Jilcia olacağım pek iyi takdir etmektedirler. Yunan idaresinde kalmak bahtsızlığına uğrayan Giritli
. :~yalı ırkdaşlarımızınmaruz kaldığı feci durumu unutabilecek Türk hafızası mevcut değildir. Birçok
Vatandaşlarımızın ellerine geçen en küçük fırsatlarda bile bizlere nasıl muamele ettiklerini her
){görmekte ve acı duymaktayız.
Rumların E.A.S. denilen birliğinin neşrettiği Türkçe beyannamede atıp tuttuğu gibi Kıbrıs
nm büyük bir ço~unlu~u ilhak taraftarı olanlar fanatik olan Kıbrıs Rumlarıdır. Yoksa hakikatleri
ıamen tahrif ederek ada Türkleri de ilhaka taraftar gibi

ifade kullanmak fazla ve gülünç bir

retkeşlikteıı başka.bir şey değildir.
E.A.S.'ın yayınladığı Türkçe beyannamenin bir yerinde müthiş bir saçmalama vardır. Bu
rnalamaya göre bundan iki sene evvel 15 Ocak 1950'de yapılan plebisite iştirak eden birçok Türk
irmış?
... ,. Aynı zamandaühak bütün Türk halkının isteği imiş! Bu hayal mahsullerine hayret
etmemek
..
.

.

elen gelmiyor plebisite iştirak eden ancak ve yalnız birkaç gafil bulunabilir. Rumların bu hadiseyi en
ük mübalağa ve şişirmelerle izam etmesi hiç de doğru değildir. İlhaka taraftar olan hiçbir Türk
vcut değildir. Zaten Türk olan ilhaka taraftar olmaz! Hatta ilhaka taraftar olmayan birçok Rum
!~rıdaşlarımız.ın bulunduğu da bariz bir hakikattir. Plebisit günlerinde rey vermek istemeyen birçok
.·· mtardan imza almak için plebisit heyetlerinin çarşılarda dükkan .dükkan dolaştıkları

inkar kabul

tnıez bir hakikattir. Bu .: açık hakikatlere rağmen E.A.S.'ın bütün Kıbrıs halkını ilhak taraftarı
öştermeye çalışması çok fazla gayretkeşlik ve hayaller aleminde coşarak gönül tesellisi aramaktan
şka bir şey değildir.
Kıbrıs Türkleri, adanın Yunanistan'a ilhakının en müthiş bir facia olacağını pek iyi takdir
rnemektedirler. Aynı zamanda Kıbrıs· Türkleri plebisiti şiddetle reddetmişlerdir. Binaenaleyh
c:!kikatları tahrif eden hiçbir yaldızlı söz bizleri aldatamaz.
Bizlere düşen vazife

TÜRKLÜGÜMÜZE yaraşan bir ağır başlılık

ve sükunet ile işimize

i.icümüze bakarak bu ada üzerinde şerefimizle mütenasip bir hayat yaşamaktır.
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Türk Belediye Azalarına
~

SORUYORUZ

t

Gazetelerde . Qkllduğumuza göre

Bayraktar

Meydam'mn

"Elefterios

Verizelos"

diye

l~nmesine karar verilmiştir. Bµ adanın fethedilmesinde kanını döken Bayraktar'm şerefli ismine

J~ edllen bu tarihi ve bütün Türklüğün şerefini ilgilendiren mukaddes ismi bu şekilde tahvil etmeyi bir

Bu

acı haber karşısında bütün benliğimiz . sarsılmakta ve ruhumuz isyan etmektedir.

af:lııaleyh her şeyden önce bu meseleyi bütün teferruatı ile öğrehmelcve ıztırap Içenslnde kıvranan
çırnuzu

meçhu] karanliklardar,1kurtarmak . istiyoruz. Bµ hususta efkarı umumiyeyi tenvir. etmek

pşa Türk. Belediye azalanna ~~şrn~,rdir.

Binaenaleyh Türk Belediye azaları gazetelere izahat

~rmeli ye S?l'd~ğumuzsomları (:}fkarı um~miye • muvacehesinde cevaplandırmalıdır.

t- :

,\'B.ayrf.;lc,apfVley~anlı~ı'1.'l~!f1inin Lefkoşa Belediyesi tarafından değiştirilerek "Elefterios

'IJizeıds··
diye i~frıılendirildiğiidôgru
trtüdÔr'?..
................ .. ·-,.·.
-.·-:-·.-._ ..
....
...
·

/::.:;;,

',,

·.•..

--. ."

.-

·:-;.···,.·.. :,_

....

__

'.·\'.'::··-.•·, .,;,:;·-.:;,_-:-,:.-·,·.'.-,:··

.· · . · ·•· 22·.··:i •. . . . sf~ı~:,işi,rrılttf M4d~~/ştirilmesi.·Belediye

Meclisinin kararıyla yapıldığınd•an, Lefkoşa

'.~t~Çliye,,fı./1~¢1is.i ''~ci;(~k.tar rvıe~dctnı. "ism.i.nin "Eletterios Vehizelos" meydanı olmasına karat vermiş

~idir?
ise bu içtimada Türk Belediye azaları bulunmuş mudur?

Eğer

ıulunmuşsa,neyapmışlardır?
4~.

· i$i~t~Rt~r.i$ı;ninin"'Elefterios Venizelos".olmasına.karar verilmiş iae bu k~rarın altında

•fkoşa

l"üf

·

5,, : ·

,~eı~JIy~'c1iaıatı.nırr·.. i.rrızal~p •. ·'(ar mıdır?

·ıt. ~ğer

isiı11. değişmesi olduysa ve azınlıkta olan Türk üyelerinin itiraz reyi mani

tjll'T)cidıy~~:r1lh{&iprotesto'y~prru$1~rc1;r?
..

6-

\•.

-.-, .. ,.,.:,.'.

.

Eğer isim de~iştitınesin¢, Türk Belediye üyeleri gereken hassasiyeti ve en şiddetli

lJtifşzı yapmışlar ise bu itirazl~tmı L~fk,oş; Komiserine ve daha yüksek makamlara arzettller mi?
Büyük bir teessür
qevaplandırılmasını

ve

hayret içerisinde kalan Türk

cemaatı

yukarıdaki . suallerinin

ve bu hayret ve teessüf verici meselede etraflıca tenvir ed,ilmesine intiza

.ec:IUmektedir. Binaenaleyh Le'fkqşa Türk Belediye azalarının, reylerini aldıkları Lefkoşa Türk halına
k,arşı hesap vermeleri ve işin iç yüzünü aydmlatmaları lazımdır. Sabırsızlık içerisinde bekleyen halkın
·. hemen tenvir edileceğini ümit etmekteyiz .. E3u hususta geç bile kaldıklarım ilave edebiliriz. Lefkoşa Türk
E!elediye azalarının t:ıu . güne kadar bu mühim mesele hakkında sükut etmeleri bizleri hayrete
"

• düşürmektedir!?
Bayraktar ismi Türk tarihinin ve Türk milletinin bir ismidir. Bu ecdat yadigarını, bu tarih eserini
sebepsiz ve keyfi kararla değiştirmeyi havsalamıza sığdıramıyoruz. Bu isim Kıbrıs adasında yaşayan

.

. 80 bin Türkün ve onlarla ilgili olan 20 milyonluk Türklüğün tarih, şeref ve iftihar sembolüdür.
Binaenaleyh bu meselenin eheınmiyeti pek büyük ve mesuliyeti pek, derindir! Lefkoşa Türk Belediye
azalarına soruyoruz ve erken cevap bekliyoruz.
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Rumlarda Din ve Siyaset

Geçen Pazar günü plebisitin yıldönümü münasebetiyle ve din perdesi arkasında yapılan
aneromeni Kilisesi'ndeki toplantıyı men eden kanuna rağmen Kilise avlusunu ve etratdakl caddeleri
ldüran binlerce Rum , Despotun tamamıyle siyasi olan nutkunu megafonlar vasıtası ile dinlemişler
ikide bir coşarak alkışlamışlardır. Bu manzarayı görenler toplantının Macik Palas sineması yerine
neromeni Kilisesi'nde yapıldığını bir anda farketmekte idiler.
Din ile siyasetin tamamıyle ayrı olmasına ve dinin ruhani

ve uhrevi işlerle alakadar olması icap

fmesine rağmen, Rum despotunun tamamıyle siyasi meselelerle uğraşması ve.kilise himayesiyle din
ıerdesi arkasında en önemli siyasi rolü oynamaya çalışması bir taraftarı hayret vermekte, diğer
raftan ise bu durumda ve şartlar altında bu halin sağladığı başarıyı ibretle seyretmek icap
mektedir.
Kıbrıs Rum halkının "İlhak ve yalnız İlhak" emelinde olduğunı,ı heyecanla belirten despot,

tınan rrükürnetinin'llhak meselesini Birleşmiş Milletler Organizasyonu'nda takip etmekten geri kalması
arşısında, Yunan ehalisine müracaat yapılarak hükümetlerini filliya.fa geçmeye icbar etmelerini ıt~ri
Ürmüş ve hiçbir surette ilhak emellerindenvazgeçmeyecek,lerini belirtmiştir.

~, < · .• .

Heyecanlı konuşması sırasında coşan despotun topla9iıda ·. ııHapisten;iserbestiyete aykırı

jı,'takyidattanve sürgünden korkmayınız" diye haykırdığı öğrenilmiş btJl.unmaktadır..R~mlara bir cihetten
ffi.JCesaret vermeyi
•/'·'·.·:.';

...

.

istihdaf ettiği düşünülen bu sözlerin kanÜh
haricine
çıkmaya teşvik
edici olduğunu
..
., ...
.
· ..... ··
···,·

·--

.

;·

_.·

_,

__ ·;·.-

.,

..

.---

..

•.',.,.·

/1:(lüşünmekve bu sözlerin bir din evinde ve en yüksek bir r~haniTeistarafından saffedildi~ini hatırlamak
irısana hayli ibret vericidir.

"

o. derecede

'

ki zc1manımızdadlni
düııya ve siyasefişlerine bu kadar alet
..
-

edilebileceğini öğrenmek bile gayet merak çekicidir.
.

Komünizm taraftarı birçok Rumların da bu kilise toplantısına iştirak ettikleri söylenmektedir.

"komünistlerin inançları ve emelleri tamarrııyla ayrı olduğu halde din perdesi altında birleşerek milli his
· >Ve heyecanlarla coşmaları da çok garip hallerden biri olsa gerektir. Komünizm taraftarları arasında
Yunanistan'ın Kıbrıs'a gelmesinin, bolşevik tehlikesi ile içeriden kemirilen zayıf bir milletin buralara
ul"şması demek olacağından komünizm için faydalı olacağını düşünenler bulunabilir. Fakat bu kütle
arasında uyduklar siyasi rejim ile gösterdikleri hissiyat tezahürleri arasında ziddiyeti farketmeyen
birçok solcuların

da bulunduğuna şüphe yoktur.

Pazar günü pıebisifmünasebetiyle
karşısında duydukları heyecfinları

yapılan toplantı, Rum vatandaşlarımızın ilhak meselesi

açıkça gösterdiği gibi faaliyet ve gayretlerinde de tebarüz

ettirmektedir. Bu dururn karşısında bizlerin de daima uyanık ve enerjik bulunmamız ve hadiseleri
Yakından ve bütün inceliğiyle takip ederek gereken tedbirleri almakta geç kalmamamız icap
etmektedir. Yoksa meselenin nezaket ve ciddiyetinin hlç de ihmale tahammülü yoktur.
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Kıbrıs Rum Despotunun Coşkunluğu

(;eç{am Pazar günü Fanrromeni

Kilisesi'nde

toplanan Rum halkına hitap eden- Kıbrıs Rum

şdespotu coşarak çok yüksekten direktifler vermeye başlamış ve hatta halkı hapisten ve sürgünden
~rkmayarşk mücadele etmeye davet etmek suretiyle bu coşkunluğunu adeta bir taşkınlık .şekline
Din adamlarının siyasete karışması asla doğru görülmer,nektedir. Hele dini mahallerin bu gibi
·asi konuşma ve teşviklere aletJ,~<:lilmesi asla uygun değildir. Bunarağmen Kıbrıs Rumları bu yolda
~m*etetmektevebe!kid~din s,~nesinde siyasirol oynamayı en büyük başarısaymaktadırtar.
Din ve kilise imJiyazlaqn~~~.faydalanarak Başdespatun siyasi faaliyet qöstermest bizleri fazla
tak.adar etmez .\Fakat B~şd~spotun konuşma sırasında heyecanlanarak veya halkı tahrik etmek
/~fll<1adıylasarf~ttiğiufiazi'sözier

bizleri•

Pfl( . ziyade

.alakadar etmektedir. Memleketin kanunlarının

ikinden ve a_sayişiOiffidamesinctenmesut olan.ilgili makamların da bu sözler üzerinde hassasiyetle
i·förJcaklBrın, ümit etmelde
•

.

.

·.•

1.

.

.

ve nı~tse!eninCiddiyetinin hiçbir müsamaha kabul edemeyeceğini belirtmek
· .•

··

istemekteyiz. Kıbrıs'ta söz ve hareket hürriyetinin geniş olduğu kabul edilebilir.Fakat bu sözlerin

kahmm endişe ve tehdit karşısında bırakacak mahiyette oımasırun tolerans ve hürriyet prensibi ile ,
>kabilitelifo!madığı aşikardır.
Kıbrıs Rum despotu Pazar günü Letkoşa'da Fanerorneni Ki!isesi'nde yaptığı konuşma
sırasında .1952 yılının mücadele yılı .olmasını talep ederken, halkı bütün vasıtalarla idaresinden
~urtulrriaya davet etmesi ve liberal olmayan kanunlardan, hatta hapisten ve sürgünden bile
korkmamalarını beyan etmesi kanunun dışına çıkmak demektir. Bu önemli nokt? üzerinde hükürnetin
;tıassasiyetle duruacağını ümit etmekteyiz. Aynı zamanda kışkırtıcı sözlerle Rum gençliğinin 1952 yılı
mücadelesinde ön safhaya atılmasını talep etmek de tehlikeli bir beyanattır. Milli his ve heyecanlarla
coşan ve despotun bu kışkırtıcı sözlerinden cesaret alan toy Rum gençleri nahoş hadiselere sebep
-Olursa Rum despotu: bunun ağır. mesuüyetlnı nas! yüklenebllecektlr. Bu gibi mehuz nahoş hadiseler
Kıbrıs Türk Cemaatı için de endişe verici olmaktan hali değildir. Nitekim despotun bu kışırtıcı sözlerinin
, tepkileri görülmeye başlamıştır. Baf Cimnosiyumu öğrencilerinin çıkardı{lı hadise buna bir başlangıç
olabilir. Bu hususta hükümetin çok titiz hareket edeceğine inanmak isteriz. Fakat bu titizliğin

herşeyden evvel Rum despotunun söylediği kışkınc: sözlerle karşı gösterilmesi icap ettiğini de
düştincemizden geçirmekteyiz,
Kıbrıs Rum . despotu, 1952 yılında girişeceıeri mücadele yolu ile Kıbrıs'ın Yunanistan'a
ilhakının sağlanamayacağını, çünkü gürültü ve patırtı ile ingiltere'nin Kıbrıs'ı Yunanistan'a terketme
kararına varamayacağını anlayamamıştır. Rum despotu bile böyle siyasi hataya düştükten sonra
fanatik, toy ve süpermıütct görünen Rum gençlerinin taşkınlık yoluna

sapına cihetine gitmeyecekleri

nasıl temin edilebilir? B.u hususta Türk cemaatı endişeye düşmekte ve Rum despotunun bu şekil
beyanatı karşısında ne tedbir alınacağını merakla intizar etmektedir.
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Rum Millicileri ve Komünistler

Geçen Pazar günü Faneromeni Kilisesi'nde yşpılan toplantıya komünistlerin
lı:ışctespotun. söylediği tı:ışklh 'söilE:?f kadar merak çekicidir. Rum millicileri
eşmeleri insan dimağıriri~pirtakım~uallerı:ioğmasına

de iştirak etmesi,

ile komünistlerin

böylece

sebep olmaktadır. Hakiki millici olan Rumlar,
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Süper millici görünen ateşin milli hisler
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ve, erıgin.;nayiillEff ile coştuğunu sanan Rumların

münlzme •karşı.gösterdiği bu yakıııiik)e;ıµQşkırı~ti~

h6f şJ~i bciıandırıpşüpheli göstermeye kafidir.
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,ı:ınamSLan ı nasıl kemırebıicligmı en Eıçık .ğ.ıfr~Hr~:tl:Ei·g{;i~.LEiffilEiYEi. r.:atıuır.
Koyu komünist görünen ve· korrıijQızm;,pfeJ'lşipl~f'!lçfff,,tjöfü@ müessese .ve kutsallıkları feda
ilan eden. solcuların ilhak

pı~bt;iti~rri •ıktdrif}f~~~i}.~i fif~;, mU~aseb~tiyte

toplanarak heyecanla ·haylqrmal~rf ua'tıirtô(;i<ihrısh·R,umlarm

msesi'rıde

.... · · · . . .

ıtJJyede olduklarını açıkça.göstermektedir.'.L.\·
Geçen Pazar günü

Faneromeni'~ei}ıapilcın

ketmedikleri· .asla iddia•. ·edilemez.. ·

..

. x,

töhıiJ'niıyfi

Fa~af ııf Ikin·haleU

Faneromeni

!{. ne.J_arakter
... ·>./ ..·

ve haleti

·ied~Ô·Jiderlerinbu. tenakuzları

ruhu~~~iHf .J.e~ iYi .kavra(iıkları ve zayıf .

ok,talarından istifade yarışına giriştikleri için bu/garip haller

Fan~rl?fı3ni· Kjlisesr~de cereyan etmiş

Kilise He komünistlerin böylece birleşmeleri Kıbrıs .ad~;lfrıi~liız:aUahYunanistan tarafından
edil,rıiş olsa idi, k9minizmin.

b~\ adaya

kolayca yayılapil¢~~i~i/~östermekt~air Komynizm

leh1ik0Siniq:mug~r11~hakar Rum . ehalisi VB zayıf bir idare .dolayıiıyliKıbrıs'a yayılriias;n~ ne İngiltere
ve:ne deTürkiye:asıa •. musade·edemez.
.

·• Türldy~ ~i)ııihı.ıdudlarırn korumak ve komünist tehlikesini önlemek için en büyük fedakarlıkta

bulunmaktan çek,i.tj~efoektedir. Türkiye bu hassasiyeti gösteriı-ken komünizm tehlikesinin Kıbhs'a
-: ... '';,

'

yayılarak güney
sınırlarını abluka etmesine. müsaade edemez.
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Bundandolcıyı, Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilerek komünizmin gQneye yayılmasına Türkiye'nin
müsaade edememesinden daha tabii bir hadise olamaz. Eğer Kıbrıs adası el değiştirecek olursa
Tüııkiye'ye bu adanın eski sahibi olması itibarıyle söz düşeceği gibi, komünist tehlikesinin yayılmasını
önlemek bakımından da sözü olacaktır. Binaenaleyh, geçen Pazar günü Fanerornenl'de yapılan
toplantıda koparılan patırtı Kıbrıs Rumlarına bir şey kazandırmamış ve birtakım hadiselerin iç yüzünü
C

de ortaya atmaya vesile olmuştur.
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Lefkoşa Belediye Azaları Ne Yapıyor?
Hür Söz Gazetesi'nin 19 Ocak 1952 tarihli nüshasında başmakale olarak Bay Hasan Fahri
zman tarafınclan.yayınlanan "Belediy~ ve Biz." başlıklı. yazıda belirtilen hakikatler Lefkoşa Be.tediye
'talannı bir./kat daha sorumlu mevkide bırakmaktadır. Türk tarihinin malı olan ve Türk kam ile
(;)ğ.rula,11 muRad,deş ·. E:ıayraktar. topraklannın 38Q seneden .• beri. taşıdığı "Bayraktar Meydan ı" isminin
eğiştidlerek

U~Iİft~ridJ veniz.elos"· yapmanın .•. ~9Y9k hata?ınrLefkoşa

ıı-ı::.~dşçşklerint:s;abırsız~ılda
~Jeri~'ii ~)ıug9¥·Jruz.

beklerken

Bay Hasarj Fclh~i Uzmarı.'dan biftakım acı hakik~tıer daha

•i; §~l~cljyşl~f~~ :·Türklere ve .···TürKlüğ'.••iiffe tk~&~r
·

Türk 'Beı,dtye üyelerinin nasıl

~le~ipin beled\yf}df} ye,ri•>~.'

kıyrlj~t,/y¢riJqtiyÔrmuş
. . . . . . . . ...

Türklerin milli

@j.J;i6}C~ıil~~t;}¥{ı'rlertileket.•için hakarete,
•'!~~ııh{y~tij),~$;/·~0~1;t(ı;~; i~~rkı~re"(Wurmet .• ve
.

nazik
saygı

ve şiddetle karşiiaruyc
f]µrk,iZ?eti nefsinin· rencide
.. . .
' .
. .. ,
.
:vmb'~t~~ı3pıerihft~2~MA;J~!ım~şfö~i~i.rnse~İ(l·~ıaırcOğ,
Y81<@µŞ. ....

}det
jdilm~liiin~;irntk :

. . . , · . sütü~

b

şrei,ac~badiğ~{f~fk.ö$i:ı!TÜfk,'i:3.~i~~JYe

şzalarınln}aıdırdığıY,ök··. ınü? Acaba

bu

itCJtrn~kt¢n ·rii~1<sat6Jdıf~j~~yje:6ffirii~~ıı~tij,~~~ij/f~zia ·bulü~~ayı ve Türklüğü
tr~da .teın;iıCJırtı~;,ı,;[~ridiAJ•-. yecJirınediöiııi{iıaH{:a~ıj.··ij~~,'./-i~ğ~j11}~.&rt
. uzman'.cıiğ.e. l'Türk,Belediye
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·za.1a.rı•.·tafetfıri~~f'~~.~~rt·rt1~6!i.ste. hirt}~(e•.·.ve.·1Tt,Çdafi~·••··•·~mı.m~miştir.·.··Bu h~ı.ıern~den•..·.ciaha·.yüksek
füakamlara·piofe5,fo
.~dilmiyor? Bütü~ . bu hallerin meydana geldigi inecliste Türk 13elediye. azalarının
_-,.,·
·,

..

,--_

.•

. bulunmasındari hlaksa~•.nedir?
Sayın halk.ımız, Lefkoşa Türk Belediye azalarını milli his ve gurur!arınm rencide edilmesine
.rrıeydan vermek için S(=}çip Belediye Meclisi'ne göndermiş değildir.

au en ciddi ve en mühim mesele

ik.arşısında niye sükut ediyorlar? Halka vaziyeti anlatmayan Lefkoşa Türk Belediy~ azalarının ağızlarmı
[nütıürleyen nedir? Halkın reyini alarak kuruldukları belediye sandalyelerinde hakın en mühim ve
şerefli haklarını koruyamayacak belediye üyelerinin işi nedir?
Son Belediye Meclisi toplantısında Bayraktar isminin değiştirilmesi dolayısıyla Bay Hasan
Fahri'nin Türk halkının hissiyatım bildirmek istemesi üzerine,
şikayetini henüz tamamlamadan sözünü
-,
\

· reisin kesmesi ve .ortaya sudan sebepler atması karşısında diğer Türk belediye üyeleri neden Bay
Hasan Fahri'yi desteklememişlerdir. Eğer desteklediler ise ne söylediler? Ne şekilde protesto yaptılar.
,Türk Belediye azalarımız, reyini aldıkları halka cevap vermek ve onları aydınlatmak mecburiyetinde
oıduktanru hissetmiyorlar mı? Yoksa cevap almak için Belediye azalığmdan istifa edilecek zamanı mı
beklemek lazımdır?
Bayraktar isminin değiştirilmesi ve sair bu gibi mühim meseleler ·hususunda dört Türk
Belediye üyesi müştereken hareket etmiş olsa idi Bayan Hasan Fahri Uzman bugünkü

duruma

düşerek yalnız başına istifa etmek zorunda kalmayacaktı. Türklerin mi!!i gururum.ı cemaann hayati
menfaatlerini ilgilendiren mese!e!erde müşterek ve müttehit hareket etmeyen Türk Belediye üyeleri
vazifelerini nasıl yapabilir ve sükut etmekle bu ağır mesuliyetten kurtulmak mümkün müdür?
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Bayraktar Meydanı
Elefterios Venizelos

Türklerin · Kıbrıs adasında mevcut
kınındaki

Meydanı Olamaz!

en kıymetli ve en şerefli bir eseri olan Bayraktar

Camii

Bayraktar Meydanı" isminin hiç sebepsiz ve hiç münasebetsiz değiştirilerek "Elefterios

11

·eıılzelos" yapılması karşısında sayın Kıbrıs Türk halkı ne kadar münkesir olsa yeri vardır. Lefkoşa
·ürk Belediye azalarından bu mühim hatanın tamir. edilerek Bayraktar isminin tekrar iade edilmesi
susunca' en hassas ve en ciddi faaliyet beklemekteyiz. Aksi t~kdirde Lefkoşa Belediye Meclisi'nde
Jl)'ürk üyelerinin bulunmasına hiç lüzum kalmamamış demektir .. Bu hususta Belediye Meçlisi işlenen
tjatayı tashih etmeyecek olursa vaziyetin. ciddiyet ve nezaketini hükumete arzetmek ve hatta icap
derse dışarıdaki yüksek makamlara sesimizi duyurmak ve vaziyeti bildirerek bu aziz Tüfk şehitleri
1:1t1:1ğmın ismini yerine getirmek için kanuni yollardan son raddeye kadar bıkmadan ve yılmadan
nücadele etmek icap etmektedir.
Türkleriçin Bayraktar Meydanı'nın ne kadar kıymetli ve önemli bir meydan ol<:l4Q~riu Lefkoşa
;-.,·i_,

.

EJelediyeMeclisi hakkıyle takdir etmiş · olsa idi hiç sebepsiz bu meydanın ismlnt değiştirerek "ElefteriQs
,.·

..... -,._;

enizelos'' yapmak lüzum ve cesaretini·sezrneyecektl. Bu meydanı şekillendiren yerin l;>iJ'yükbir kısmı
~z.iz Türk erlerinin kanı ile ısıtılan mukaddes topraklardır ..Bu topraklan Evkaf idarci~iJBeldiye'ye
..
yererek meydanı genişletmelcve kıymetendirmekle yapılan fedakarlık ve himmetin mukabili böyle mi
lur? Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir medeni cemiyetin Belediye M.eclisitarihi eserlere J~'cemaat milli
ereflne bu kadar ağır bir darbe indiremez. Bu ağır ve milli şerefimize dokunuou hadise karşısında
~sıa susmadan sesimizi duywmaya ve bu büyük haksızlığın düzeltilmesine çalışacağız.
Bayraktar Carnil'niıı ·üzerinde yazılı tarihi Kitabede .bu meydanın <mur,.u Muhamme1ıe
)~ydınlanmış olduğu kaydedilmektedir.

"Ne cami, Revzai bayi bahişte gıptafermandır.
Ne Cami, Cennetülme'va denirse ona erzani
Mehmet olduğundan namı mergubu edüp himmet
Münevver eyledi nur-u Muhammedle bu MEYDAN!"

09 Eylül 1570 senesinde Lefkoşa'nın Kostanza tabyasına Türk bayrağını aziz Türk eri
Bayraktar'm dikip şehit düşmesiyle Bayraktar Meydanı adını alan bu meydanm isminL382 sene sonra
HElefteriosVenizelos" Meydanı yapmaya ne sebep vardır? Bunu hangi mazaret. vey~ bahane haklı
gösterebilir? Bu hususta yapılacak bir tek şey vardır. "Bayraktar Meydanı" ismini tekrar iade etmekten
iCtinap edecek olursa hükümetin haklı müdahalesi ile bu büyük yanlışlığın düzeltilmesi en yerinde bir
hareket olacaktır.
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Kıbrıs TürkQ'.rıünMilli Hisleri Rencide Edilemez!

Kıbrıs TÜrkferiııir{en yükS~k
·,·,--.:·.·

...

ürkleri t>iiyQk

.,

· .. ·

.-·

··.·.

.

.

ve eh asil duygularının milli hisleri olduğuna şüphe yoktur. Kıbrıs

:,·:._.•.-.:c,:'

·-·, .. ··;

Tüf~,

aevrirnirie erı @yQlt(sanıimiyet ve hararetle bağlı bulunmaktadır. Bu bağlılık

·,·,'·:--',--_;

-·.

·.

:

,ijyeslnde hem. zaman: ·iCaplarırıa'ÜYEit>il/niş ve hem de Türklüğünü bütün safiyet ve asaleti ile
~~hş.fazaetmeye muvaffak dlm~·~Jr.
i ••··•

... . .

•

•

Kıbrıs Türkleri m/lletlerini, milljyetlerini ve milli tarih ,şuurlarını en asil his ve heyecanla

~ym~ktedirler. Binaenaleyh Lefkoşa'daki"Bayraktar"

meydanının "Elefterios Venizelos" yapılması,

. . . a Türklüğünün hem milli hislerini rencide etmekte ve hem de Türk tarihine karşı olan derin
~vgilerini en acı bir şekilde kamçıla.maktadır.
KıbrısTürkleri Bayr~ğın ve ~ayraktar'ın ne demek olduğunu pek iyi takdir etmekte ve en temiz
sler ve en asil heyecanlar ile ".Bayn:ik.tar Meydanı'' ismine bağlı bulunmaktadır. Eğer bu mukaddes
is ve heyecanlarımızı Lefkoşa Belediye Mıec!isi hakkıyla takdir ederek gereken saygıyı göstermek
zumunu sezmiş olsaydı Bayraktar ismini değiştirmeye eli varmayacaktı.
Kıbrıs Türklerinin milli hisleri rencide olmuştur. Çünkü Kıbrıs Türkleri milli tıisieıini en aziz
arlıkları saymakta ve bu . hislere gereken saygmın gösterilmesine ciddiyetle intizar • etmektedirler.,
.4'.;,lten insanlık, fazilet de bum.ı icap ettirmektedir.

Lefkoşa Belediyesl'nln hiç lüzumsuz ve hiç sebepsiz 'Bayraktar Meydanı" ismini değiştirerek
;'E:.lefteriosVenizelos" yapması çok büyük bir hatadır. Bu hatayı düzeltmek için yegane çare "Bayraktar
1\/leydam"isminin tekrar iade edilmesidir.
......

Kıbrıs Hükümet', Türk cemaatını teessür ve heyecana getiren bu rrıünasebetsiz hareket

Jarşısında faaliyete geçerek hadiseyi etraflıca inceleme ve iki cemaat arasında nifak ve gyrginlik ihdas
~d(:)n bu gibi yakışıksız hadiselere

meydan vermemek ve Bayraktarı.n tarihi ve milli ismini

.irne,ydanlığına iade emrmek zorunda. de{Jil midir? Leymosun Betediyesi'nin tabela değiştirme ·işi
karşısında hükümetin gösterdiği ilgi ve fiiliyatı şimdi de göstererek "Bayraktar Meydanı'na 382 senelik
tarihi, ismini iade ettirmesi icap etmez mi? Kıbrıs Türklerinin hiç lüzumsuz ve münasebetsiz bir şekilde
nıiUi his ve izze.ti nefislerinin rencide edilmesiyle Lefkoşa Belediye Reişi ilgili Belediye üyelerinin ne
kazandıklarını ve hangi maksada hizmet ettiklerini anlamak imkanı . yoktur, Lefkoşa Belediyesi için
,<yapılacak bir tek iş "Bayraktar
l\lleydanı" ismini jade etmektir.Bu zaruri işin yapılmasında geç kalmak veya tevil yolµyla milli haysiyet
kırıcı bu . yakışıksız •· hadiseyi örtbas etmeye kalkmak hiç de doğru değildir .. Binaenaleyh Bayraktar
Meydanı'na bir an evvel isminin iade· edilmesi lazımdır.
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İbret Verici İfadeler

25 .Oeak 1952 tarihli Etnos G~zetesi'nde
. eler son derece ibret verici,::tir. Bu vesileyle
ünc~ı~rilJ~sle~iklerini
•.•.. , ..•

, .. ··,··

,.. •;.,.

',.

intişar eden başyazıda
Kıbns Rumlarının

Türklere

Türkler hakkında

karşı kuııanılan
ne kadar kötü

l:>ir·kere daha ahJamak fırsatını elde etmiş oluyoruz .

: .•

:,·:;s

.

·,···".·-

..:··

.-:

•

Dah~clllnderı~Ôek k.ad~['k,sibirmazide birbirlerini vuran en korkunç kardeş boğuşmalarına
tın.e·oı~HY4ııı11iita11\n bu·~ufu h,ıini .tarıauk nazarlar daıayısJyla görmeye muvaffak olamayan

,i,s
...

_·,

~µfüıarı;
k,etıcJi!erirıi
de\( ~ynasinda
görerek ırıegali idealar ne coşarak o kadar şımarıyorlar ki
,.;.,_,:,;.·-.
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_·,,.··:
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·,.
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· mt~rı'.nd~rıçıkanyazılankoııtr.ol edemiyorlarKıbrıs'ı işgal eden Türkler tarafmdan.yabencı dinlere

~~&Ukı<1y61 Ö<isterilcii,gıJi,yat>an~,din reisleri otosefal kab.ulecUldiğisükun, nizam ve adalet temin
.~n~ıc:1;Ru1TOiir~_1f11aRik~tı~rigörmemekte ve o zamanki işgaı doıayısıyıa kamçılanan benlikleri

~~Yf~~;f.~q~f

~i~t~dir.

•.EE~f9.ş'jr1•~ez:~y~ı,ıarınşgöre {Türkler Kıbrıs'a

hakimi mutlak olarak ve kati ile gelmişlerdir ve

;~vı;ınli.fühı;ıW~ir.vaziy~t
cJeğildir.Bu tarz hareketler Hitler, Muso.tinigibi müstebitleri hatırlatmakta ve
. ğt~~ıQf'~~ra~terize(etmektedir. Bu zamana göre böyle . bi.r işgal cinnet ifade~i . olabilir. Tarihi
.i~t.ıarı'.talırifetıtiek ve hadiseleri .en kötü ve garazkar nazarlarla görmek. ancak bu kadar olabilir.
, seneye yakın bir z:amaıtgeçtiği. halde Türklere karŞ,ı bu kadar kötü ve garazkar bir niyet besleyen
anların bundan 3-4 yüz ~ene evvel ne kadar.büyOk bir adavet ve kötü niyet ile meşbu olduklarını
.ıamak kolaydır. Böyle bircemaatın ise. Hissiyat ve taassuptan aynrarak hakikatleri anlayabilmesine '
~an·yoktur.
Zavallı Rum vatandaşlarımız' . bir taraftan Türk-Yunan dostluğundan dem . vurmakta diğer

.ndan ise dostluğa en aykırı ~e ~ıı,ciJr~zkar neş;iyaLyJpmaktan çekinmemektedirler, Bu sözde
'(;silere gö~e (Türkler Rusların işgal tehlikJsincien .kurtlllmakJçin Atlantik Paktı'na gir,nişlerdir. Türk
Fl~stifnmetlefinin yardımı sayesinde· humman silahla_nma faaUy.eti.göstermeRte ve Atlarıtik Paktı
§~)·esinde Stalin'in işgal tehlikes1rıden kur'tulmaktaotıriar.)

au

if~deleri sarteden Rum gazetesinin

:ıislerine tercüman olduğu Rum vatandaşlarımız, Türk kı.ıdretiniTürk lrnanım.ıTürk ideallerini
WJlayabilmekten çok uzak bulunma~tadırlar, Eğ~r Kıbrıs Rumtarı Türk dos~luğunukavramış ve.Türk
tj~kŞinaslığmı idrak edebilmiş olsaydı "Bayraktar. Medanı" ismini asla, "Elefterios Venizelos" yapmak
çj,l;ıetinegitmeyecekti.
Rum vatandaşlarımız bu hususta kendilerini haklı göstermek için mazaret serdettikçe çıkmaza
>girnıekteve hayret edilecek haleti-ruhiye taşıdıkları meydana çıkmaktadır. Bakınız Etnos G~zetesi ne
ceıvher.ortaya atıyor? (Bayraktar. bir işgal ordusunun sembolünden başka bir şey .değilmiş, Halbuki
· EJefterios.Verılzelos onlara göreı büyük Yunanistan için çalışan ilk müteşebbislerden imiş. Bunun .için
Türk-Yunan

dostluğuna saygı icabı bu Islm değişikliğini

ka.bul etmek lai.ımmıf ...) Rum

vatanpaşlarımızda en büyük tarihi şan ve şerefler kazanan Bayraktar ve Bayraktar şuuru mevcut olsa
idi bunu böyle düşünmeyecek ve Bayraktarın ne demek oduğunu anlayacaklardı. Aynı zamanda Rum,
· vJtandaşlarımızın dostluk telakkisine de hay(et etmemek. elden gelmemektedir. Etnos Gazetesi bu
ifaı;leleriile . bize çok şeyler hatırlatmış ve bir kere daha ibret almamıza vesile olmuştur c;loğrusu.
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Bu ne Zihniyet

'!~'!'•'

Bü¥9k T~~.~n~1i:~{~,rt.}~~\

lsrntne izafeten
-~~~ra1<1ar Meydanı" adını,
9ş.a Beiectiye~i·,Jiri ,biQ \S@~~~iizy~ ,n'tQnasebetsizolarak degıştirme~(.karşısında Kıbrıs Türk
· ·: .'\ .. <· ;'/.::,\'\\'
y;,cr.}\
. · . '• ··:.·,•··· ..· ..
<i''·
···.'
.~atı.büyükb1rt¢es~yr'v~jnfci~\;1.tpNI~igqç;,ka.l~ış
bulugmaktadır.··.•.•.· · < .... >
Bu yakışıksız 'hadiseyi L~f~ğş(~~~J3~1eq,iye. Rei~Fnintahrif veJ9:y:ilytliuyl;,hakl ı göstermeye

m~·· çok gartptir.. Aynı. z~fi!W~~l~~~

ha~isi, .ka11sın4,

~J'.\f ~~~P: ~U\1{~1~ eaz~f terinin

. ~Jeri de. çok yakışıksız ve ha;~eıtv,;;icidir. ~ü111 sağcı gazete.l~ri bÜ:çfrısig·~a.dis~ ha~~ınqa tevil

ve garazı dökmek is\~iir~~.milli,hi§l~f!ITliıi'+~ocide

,rı,a sapabilir. Fakat bu vesi.le ile içl~l"i£lgekLkin
eye asla hakları yoktur.

·aayr,ıktar . M~ydanı" i~IT1:r~t·,trp•

v~qriıos·

yıl~~ ıı~tii!t!tl~~~m\ıt~isi'nin

~t(}si olan.: Etnos'da yazan ve .: baştJll b~;~1ahrif ;eı:garaz.dolu. oı~n':i;~;~~(de#ıycır:;:~%J'Ş~yraktar
,tecaviz bir fethin semboli1dürve
·;·,.'.,,·,.!''..:, . ··

, .: .

.

.

.. ··

.

,

', ,·

:·

·'::···.;

,_.

bö ~u11kü dünya fetihl~rinderi nefr~tiıtıi"

;_., .,,- _.·,',- _.

;,·_c

··:. ·

· ·,:-·., .. , ·

:

.\_,:

:·<:.•:<:s .. .'.i•i;.

·.·'· .

'füiı~!l~i\!
Türkterin 'şöv~ni*ı.:.~fr Qn ijB~t~f@;ı~a ;;yanı

~~i~elos ismi büyük Yunaiı~~'ı.ii~/t'f ;;bir isimdir ve Türk
in.' Tyrkler tarafından ş~r~tıi::~~bül , edilmelidir.

i~şşüftür." Rum vatand~şı~rı~izıh ~LfdfJsttuktylakkisine ve.hal¢ti-fühjS1J~ine,fl~yr~t¢!ffl.~fı;t~~}ırrıkanı
-t.:,r···· .·.. ·.

.· ··

.-

· ·

, -..

· · ··.- ,.. · - :· - - · ··.·.... -,,-.. ·,·.. ,.. .--._,.

-.-.. _..·

·.

.._,.- · · .-._ i'.:.__ .

· ·· _:.,

:..::i::<.'..,..,.:.:-,,.,_:.:,::_.:_·:,e' ·:

.'·<'·

i:'.'·\''//'.-<-0.:..:;.,

t?~!- Kı!>fıs Ru~Lan ~u "'/~1";~J!tr~';Ü·~.zmekve ta~kir .eim~k.~~ikçil ~bı,/lı!/~i~~~f~iJ~fYııt[~r

;9rşısında hemen.TürkYun~n
·;r\ruh ··~aşnrı~kta . ne
'/··:·· .,,_ ,: ·',: ·. ·

, ..-

·.·· · .. '..

·

d~:

nd.aşlarımızın çtostlü~JF

9ostl~ğµndan bahsetmektedirler.
.tı~tJk~{ıtriride• Türk-'funan

:· • · '-:, ·:\c··.·.· ,:·.,-'.·:·'i,.''c''''i. ··

· :. ·

·

·

SÖZ~~.; ibç~{kcıımaktadır.

F~kat kendileri ne. b~ ~Qştlu~a uygun

doSllüğJna/ ~iiyet/etıiı~kf.e.dir!~t.
'-.'·''"''°'·-' ,; -·_-,..:,·...
·' ·.. · ··

: ._-_. .".

Her fırsaİ'bllld~kç~

· ,

,',:.,'-,,..

Rum

,:-.'.,°_;_••• ,

l"ürkle;iı'ı :izi~t/'tı~fi$ne

Q~un111ak dosfü!k ;udu~ -r':fifjj'.'haki@tl~ri tahrif frtmek ve mill~ Türk zafer\erini .:JecaVµzy-e\,ahşet

2 .••. ' ·.··. (

'.'

;

\,;, ; .':\!'

·.···.

,'

Jl~~J$!{/c\f!W\J ı:~!Jl'!\\l;titJD'.l!.f£ .mukaddes ve.eatzjz bir varlık saydığı. Bayiaktar'ı bir
.1utecavizgibi:gastetmJ'i/cıo~tıuR,h~,ı~fiL~~hiyesi
ııe kabili telif mictit1
. . . . .. , Ru~ Jiıi~~~;ı:~~1~1'11h;iQijIQ~j\f~ tH1niyetiparmak ısırtacak kadar yamandrr. Onlar "Bayraktar
,i}

•.•••.•·....

· .. ·•·..·

aymak

:IVl~ydanı" ismini,de~iştir~re,K·'IE.1~1't.Jfı~$\lerıizelos" yapacak ve Türkler sesini çıkarmayaca~. çünkü bu
Jü.irk-Yunan dostıu.ğ.ünu~ icaf>ı.'.1.rn. iş..?.iB. ayraktan, bir mütecaviz diye gösterec~kler ve. bizden Elefterios
{.].....

.

.

.

.

··..

.

.

.

.

şerefli saymamız.listeyecekler

ve biz 'tie baş s~llayacağız, çünkü bu Türk-Yunan

dqstluğunun iktizasıymış! Rumlara göre milli şeref ve izzeti nefsimizi korumak için bunlan reddederek·
t;ı:akikatleri haykırmak ,ve i~eti-nefsimiz.

ile milli şerefimizi korumaya çalışmak şovenist ruhu

göstermı:ıldedir.Bu haUerRurr1 yatandaşıarmızın hala daha piyerlermit zihniyeti ve ortaçağ kilise kafası
taşıdıklannı göstermektedir. Bütün bunlara rağmen Rum vatandaşlarrnızın hüsnü niyet ve işbirlğiıiden

<:lem vurmaları; fanatik düşünce, gayri samimi ifade ve tenakkuzlarla şuurdan ne kadar uz~klaştıklarını
gösteqnektedir.
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Diyecek Söz Kalmaz

Halkın
Sesi sahibi. Küçük Beyı
azız- Türk şehidi 1'Bayraktar''ın-mukaddes
ve tarihi- isminin hiç
,
. -. ,
I
epsiz ve hiç lüzumsuz L!=}fkoşa Belediyesi tarafından değiştirilerek "Elefteriosy~rıi:zelos" yapılması
rşısında uzun sükuttan sonra birkaç sözle tevil ve avutma yoluna sapmak}ist~miş fa.kat sayın
ll<ımızın asil heyecanları karşısında bir çıkmaza girdiğini arılayınca ~eviu ~~ğlştirerek birtakım
~tlar ve garazkar yazılarla efkarı umumiyeyi
başka . yöne
çevirmek ve sureti · haktan görünmek
<- .
.
·ı:,;__

7

,·.;·_,_:,.';,;.

Artık geçmiş ola küçük Bey! Uyijh~rt:halkımız her şeyin mahiyetihi ı?ekHyI>,ınlamışve sizin

rtıtştir.
. i liderlik taslayanların durumu açıkça mJ;dana çıkmış-bulumnşktadır.

. .· '

Her işte öne atılmak, akıl öğretmeR, kendini gö~e~JI( i~ey~~

.

'}5~çük

Bey, uBayraktar

. eydanı" lsrninln "Elefterios Venizelos" yapılması,. karşısında sül$üt. ~taj~kte tl~lkın •k,enqisihakkında
'düşündüğünü

anladıktan s~nra mevzuyu değiştinliek •

i~er~ınti~~

veortaqkull~n el~ atmak

hetine gitmiş kin ve garaz dolu ifadeleri~ şahıslara s•aldırrnay•a ğ~.~.ı~n,ıştır.. Art'ık bu basma kalıp
zter ve modası geçmiş taktik ~-e hiç t<ıymeqfade ~tnwz· Küçük e~y, ••.·:

.·

< ·•. .,

cemaatımizm geriliğinin başlıca·s~b~bLLise ve Ôij~J[11ıı~rırm~clıtdiyefJı<.t>qı,keşeden atıp
µtıjıak ne hakikata uygundur ve ne bir kıymet ifade eder: Zat¢ri/ı<i.içükB~y'in ~uj~iılşl'ırıı saym lise
~rnisyonu ·ile bazı öğretmenlere hücum maksadıylakalemeşlğıiır:,J~-.hi~bi~liı~~~tiif~ci~ etrrn~yeceği

Jikatijı~ya

~eydandadır. işin~ gelen mahdut şahıst~n yatdıtlı . ~özleriyı'~·ı::;8RiJt-e
. '· . ,_· :( ,' :. '

~¢tt¢nen fakat

' ,.:·... _- ', ,-:-. :,;.-,',':·,_,·,-,':;/gg:.:)t: : . :.: .-:· ·-\'.\-,,,:t:/·.·:::_. .' :...:.·;;-,),i

rÜ1lJ'Tf

~endisina "evet efendim" diyerek jl(ifat eııneyen. şahısıat,~:

·, -;:.,,: ·:-'

iı.~ b~E.!~rıpiLlf~it.~uğaıatadan

~~kınnıayan . Küçük Betin bu. siyasetini herkes pek· iyi ~iıı;rııf g,l~~ğµ,p~e"g',•~+!ç bÔ ahili de halk
n{!zarında iflas etmiş bulunmaktadır. .
·
' , -'
.,, '' ·
· ·' ' <
<'

Halkın Sesi Gazetesi sahibi Küçük Bey

,

••

sorı Lis;,;·~9mJ~y9:nµ;t9Pl~~tı?ı.natemas ederek

tamamiyle tahrif edilmiş ifade ve tek taraflı görüş ile bazı şatıi;ıa,.rı~,artıaliheh\tl"l'letetme:¥6çalışmakta
v.•..e bunu bi·r· b. aşa. rı sayma.ktadır• o.. dere. ce .ga.raz.kar. neşriyat ve. as.· ·.ı· .ıs.· · .·.·.·.ız isnatlarını.Lise öğretmenlerine
kadar vardırmakta ve hiç vicdan azabı duymadan yalan if~deler ve çirkin isnatlar içerisinde
bocalamayı bir başarı saymaktadır.
Kıbrıs gazetecilerinin Yunan· uçağı ile meccanen Atinaya gidişlerine iştirak eden Halkın Sesi
Gazetesi mümessilinin Atina'da Yunanlılarla beraber ilh,ak şerefine kadeh kaldırmasına tahamül eden;
aziz Türk şehidi Bayraktarın 382 seneden beri taşıqJğı mukaddes ve tarihi ismin "Eleft~rios Venizelos"
olması karşısında süküt eden Küçükl Bey artık ne kadar tahrif ve muğalataya sapsa efkarı umumiyeyi
inandıramaz. Eğer insanlar başkalarının gözünde Kıl ararken kendi gözlerindeki merteği göremezlerse
bu gibilere hiçbir diyecek söz kalmaz.
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Lefkoşa Türk Belediye Azalarını. istifaya Davet Ederiz.

Geçeri günkü basın toplantısında i.efkQŞij Belediye Reisi'nin yapmış olduğu beyanat
·yraktar I\ıleydanı" ismirııi yerine getirmek istemediğini açıkça göstermektedir. Belediye Relsl
yanatında, t:ıirtakım esassız sözler söylemiş ve "Bayraktar Meydanı'1 isminin "Elefterios Venlzelos"
rcı8sı hususühda. Belediye MJclisi'nin kararı olduğunu ileri sürmüştür. Bunun üzerine Türk matbuat
Qmessill~~i{k~r1hngösterilmesini rica etmişler fakat, böyle bir karar ibraz edilmemiştir. Buna rağmen
ıiş, bı..f işfi~~l;di&~'hiıtsalahiyeti

dahilinde ifa ettiğini tekrarlamış ve bu ismi. ne hükümetin ve ne de

.itn$~iji~.i~~Iş{i'r~~!J~ieğini sözlerine ilave etmiştir.
LJ3f~ö~~,B~ledJye Reisi'nin işi, başka şekle sokmak istediği meydandadır. Bu· müessif ve milli
ysiy'3ffrniz:ij·tibk.uriGBL;meseıekarşısında Türk Belediye azalarından yalnız Hasan Fahri Bey'in
"ltÜ k<>P~tdiğrv~-;6nlıöctabu gürültüyü koparmasının Sebebi evinin avlusundan açılan yola kendi
inirl v,filteiiğLB'eı~~i~eReisi

tarafından ileri sürülmektedir. Bununla Belediye Reisi demek istiyor

~iğeriye·kaı~n-.tl"ürK13~1ediyeazaları yani Dr. Fazıl Küçük, Hayri Avkıran ve Mustafa Çoronik bu
ie!ielede l<~ndi.~iyle h!rn-~fkardır ve "Bayraktar Meydanı" isminin "Eleflerios Venizelos" yapılmasına
iddi suretle,mıJarızdeğildirler.
Türk<!hall<ırıirı en mukaddes yer tanıdığı "Bayraktar Meydanı"nın "Elefterios Venizelos"
apılması k~rşlsmdaduyulan

heyecan ipek büyüktür, Bu mill\ heyecanı takdir eden Hasan Fahri

· zrnanBelediyeMeclisi'nde
(' ,_ . .-,::' . . . . ,,.

çok
teklifler
yapmak
istemiş fakat diğer
_- haklı
.
'
.
·. '. . Türk Belediye
. ·,
·. ' ..azalarından
:<:ıiçbiri onu-desteklemeyerek sükut etmeyi tercih etmişlerdir. Aradan günler geçtiği haldel"iirk Belediye
. zalanrun hiç harekete geçmemeleri ve istifa cihetine gitrnerneleri Belediye Reisi'ne cesaret
1Bu
/:vermektedir.
vaziyet karşısında istifa etmeyen Türk l3elediye üyeleri için hemen_ istifa etmekten
başka çare yoktur.
Belediye meclisi tarafından veya Belediye Reisi tarafından konulan "E:lefteriosVenizelos" ismi
değiştirilmelidir. Bu hususta Kibrıs Türk halkının hakkını aramak ve müdafaa etmek Lefkoşa Türk
13elediye azalarıhın istifasından sonra cemaatımıza düşer.
Mevcut resmi vesikalar ve haritalarla

halkın bu sarih hakkının yerine getirilmesi ve icap

hükümetin mücadelesi talep edilecektir. Fakat Belediye Meclisi'nde Türk Belediye azaları
bulundukça halkımız doğrudan doğruya hükümete nasıl başvurablllr? Binaenaleyh heyecan içerisinde
bu tu nan halkımız sabırsızlıkla ve hemen Türk Belediye azalarının istifa etmelerini beklemektedir. Bu
hususta hiç bir tevil, avutma.veya sükut kıymet ifade etmez. Ne de bu ağır mesuliyeti hafifletebilir.
Lefkoşa !Belediye azaları hükümete takdim edecekleri istifanamede bu milli ve tarihi ismin
değiştirilmesi karşısında halkın duyduğu büyük heyecan ve infiale çekildiklerini ayni zamanda bu
kararın meclise konmaksızın ve . hükümetin tasvibine arzolunmaksızm hot be hot alındığını açıkça
bildirmelidirler. Bunu y;aptıkl8n takdirde bu güne kadar işlemiş oldukları hatayı tamir yolunu tutmuş
olacaklardır. O zamanBelediye Reisi yatnız Hasan Fahrj Bey itiraz ederek istifa etti diyerek meseleyl
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şı;ole}ql<ıımıyac~.%'f

ll· ·.~l~l0t~.~~,6d•.

~U,k~m¢t ~· ~akiaklı tamam ıyle anlıyarak bu

.öhemli meş~.IE:ıJle· ıayı~ıxFr-niı~,~l~~~d(3f0f,p.aktff:. • \/. •···• ·. ·.•· · ·.
/ · ...
. ·.
/Azınhkta:qlanl:>izl;eri!iükümethJç t>irzan,aıı<akşE:ıriyE:ıte· eznırmekJstemez. Ayni zamanda her
şeyirı· ..feykipdtif.··~arıµn.py~4ndpQ4.nu •. ve.pqt•.bE:l . hQt·.h~rE:l~,(:}t;(:}qil(:}fl;ljy~c;e{!ini l,.ef~o~c1 E3¢1~diye Relsi'ne

etrniy~n üçü ·vazifelerinden•.~e.kil~Elyecek.olurı8rsa .s~ı~diY~?~E:lişi'ninsözterirti• qiı.tm. teyit etmiş
.··~tediye ~zaıar~nın top yekün i~tif~etnıesi
:ğeretm~l<t(:}d}f.:
ÇE:l~Ş~tımı~uı
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karşısında Lefkoşa Tür~ Belediye azalarını istifaya d~v~t ederiz'.

A ..

82

_

,

··_

,_-,-,

.. ,,.,--,·

1itı;1T1üh\:,r/ menfaati
0

Bayraktar Meydanı ve Türk Belediye Azaları

Bayraktar Meydanı isminin "Elyftrrios Venizelos" yapılması karşısında l<ıbrıs Türk halkı ne
~ad.ar teessür;ve
hey~cen
duysa yE1ri. . vardır. Hiç bir hadise Kıbrıs Türkünü bu kadar rencide edemez.
..
.
.

. .

illi hisy~tt~yecanlannaen

aziz de&er.veren cemaatımız, "bayraktarın büyük şahsiyeti karşısnda en

ürekt~h':~iY•ş¢yği \ıe h~YErPahlatitremekt~~ir,İşte .Kıbrıs Türk cemaatı "Bayraktar"a veonun ismiyle
>>··•>••<·Dıniy~aria

tl0yıe. ~ir ,s:vgi.·.v:,e.heyecan ile ,bağlı

. iaz~t~şi;n~~::¥;~~11tAdşız;·Kahram~n

bulunmaktadır. "Halkın Sesi"

Bayf~kt~ra'.? başlıklı yazın;n son cümlesi bu mesele karşısındaki

1

· ritik duru~tlw~~ı~jı~~;:~ıvıe . çok hat.:11, \ Öfül~¥ktedir; fıllelnkor yazınm son ibaresinde deniliyor ki:

'S~l"I ci~~~'.t~t/~iJi~1ff'K~ff~~rri~m.~m~ı~i!~s.k;fı~in, bi~sokak
1BayraKktar1M~Yğ;Hi%l$Minin

değiŞti~ih~~şİrııfl

levhasının değil!" Maateessüf bu ifade

ıhahzuru olmıyacağını ve tasvip edilebileceğini ifade

dı:ıbilen riıa~i~friıi~ktadır. Y~ni}"a~ytJ!dari.:bir

sokak levhasının· ismi olmakla indirilip yerine

'Elefterio$\f&bi#$1~~;;(ısnıini ~§rna,kla t>it;~~:.~ı~fua,z!?..... Bu Yazıyı kaleme alan Ferhat can'm bunu
', ·, _'.::,:''·,·'·'i j',':/ :/,:>.,-.::__ _;.::;·;y:

::.,J -'_: ,'.. ' ' '

-: . ':':>.-.'. "i
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urat ettiğir)i idı:IJa ~deçek değiliz: F~katbizim için en mukadı:l~ı;topraklar olan, aziz Türk şE1hidinin
'.
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k.an ile ve ·ıtımirneVkuresiyle yoğru.l~n,Kıbrıs Türk<tai'ilıihirı sJ111bo1ü olan bu mukaddes topraklara
.

.
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..

verilen "Bayrakta~,, isminin ve o Isrnl gtfat43ren l~Vhşnın da/pek/büyük- kıymeti vardır. Binaenaleyh, ·

ıt ''Bayraktar Meydanı" levhasının in9i.rHerek . "Elefterios .~eni~~ı.9s"•.isminin .kônrna~ı/trdm his ve

fi ~eyecanlarımzı yaralamaktadır,
ir

für yafıyr ş~dece

7

his v

heyf}q~nl~ ifade etmek başka; mana

~alıplarına mürakabe ederek kaleme .alJTla~.yine].b,aşkadır. Bina~rn1le¥hD\J hatalı. ifadeyi Halkın Sesi
Gzetesi sahibi Dr. Fazıl Küçük'ün nasılta~vip•edebildiğineha;ret

t .

ederiz•.

"Bayraktar Meydanı" isminin ·ii~ff~rios Verıiı:elos•r meydam yapılnıa~ı karşıı;ıpda Lefkoşa

\<Jürk Belediye azalarına en ağır Vazife

y~.. j~suliyet

düşmektedir. Milli şeref ve haysiyetlerimzi

;ı ilgilendiren bu meseleyi süküt etmeklEbyeya · nisyan Perdelerine gömmek için zamanın _geçmesini
!'>beklemekle halletmek imkanı yoktuc.J<ı~rt/~"fiirk c:emaati bu derin yarayı asla un~tamaz. Cemaatın bu
büyük teessürünü giderebilecek ya~an~~~Y·"~aytaktar Meydanı';nın şerefli isminin tekrar iadesidir.
Lefkoşa Türk Belediye azaları/hiç

pir gecikme ve avuntu ile bu ağır mrsuliyetten

kurtulamazlar. Lefkoşa Belediye Reisi'ni~ .basm toplantısında yaptığı beyanatta, üç Türk J3elediyE1
üyesinin istifa etrneylşlnln ve Rum gazet~lerinin de ayni mealde üç Türk Belediye azaşınitemas
edişinin yankıları karşısında ikmal edilecekhal veya tevil edilecek mevzu kalnıı:ınııştır.
"Bayraktar Meydanı" isminin. ('Ele~eri?s.Veülzelos" yapılması karşısıhdaidtnt.

Tüfk !fı.7~iye

azasından yalnız ~asan F~hri'nin istifa·•etme~ive diğer üç azanın şimdiye kada(.•@~l('}?i~EJJ\,1eclist
sandalyesinden .· ay····.r.Jlmak istemeyişi; Lefk.. oşa Belediye Reisi'ni meseleyi başka rnEJ:zcax~... :d.· ökerek
istismara se~ketrriiştir. Lefkoşa Belediy~}Reisi'ne göre Hasan Fahri Uzman başkal~tltarafından
kurul~rak Belediye Meclisi'ne "kar kar" etrn~ktedir. Hasan fahri Uzman, eyinin avıusun~an açılan
sokağa kendi ismi konmadığı içinşahsi düşünce ile hareket etmektedir. Hasan Fahri Uzman, Belediye
Meclisi'nde

bu

mühim

mesele

hakkmda

söz
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söylerken,

diğer

Türk

üyeleri

tarafından

•steklenrhemiştir. Bütün bunlardan istihsal Jdil~ceijil'\e göre de istifa etrnlyerı diğer Türk Belediye
·· ıarı, Belediye Reisi'nin fikir ve icraatini yerinde bulmaktadırlar. Bianenaleyh "Bayraktar Meydanı"
ı'rlt11in "Elefterios Venizelos olmasına ciddi surette muarız değildirler. Bu vaziyet karşısında Lefkoşa

··ırk Belediye azalarının durumu son derecede nezaket kesbetniiş bulunmaktadır. Bunun için
pılabilecek iş ya Türk milli şeref ve haysiyetini 1ilgilendiren ''Bayraktar Meydanı" isminin iadesini
in etmek, veya bir an evvel topyeküıt istifa etmektir.
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"Bayraktar Meydanı" ismi iade edilmelidir.

LefkoşafrııH rrıukaddes ve tarihi ''Bayraktar Meydanı" lsrnintn "ElefteriosVenizelos"
k~rşıs,(hd~·~{brl~l"üiıctialkırnn

rnilli' ~l)~s~~~~r~tine

duydtJğu heyecan gün geçtikçe artmaktadır.
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ÇClğunıuğôn ··b·a· skısı altrnda ezilmek
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t~hlikesil',ı~~.oı~rı.TürKcemaatıhıo

hu~ÔkLJ muhafaza ve Vikaye Jdilebilir. Bu ise hükümetin belli başlı

ye . inühfrı, ö~eyı~rirıde,11 biridir.

Türk halkı hükümeUn bir an evvel faaliyete geçerek, "Bayraktar

Meydanı" isminin yerine getirilmesini sabırsızlıkla beklemekt.edir.
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Bay. . r.J.~t.1r'i~rni
Y~rtihEfC3~tirlmelid.ir}
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:
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. .··şanlı. Türk.<Yiğidi.··."Bayraktar"111···3a~.·;en.~nK'.t~ripl.:i~~;~iii/t~;i~~get;f1ımesi.···.1azımdır. ''Bayraktar
·~·~ydan·ı:".Jsminin.h•iç.sebepsiz.ve·· .pekJıak~iz<>l~[ak:·ijj~ft~fi.os.·VeôJttios"·yap1•1m~~,
-;·k~rş.ısı.nda sayın
[ürk halkı büyük heyecan ve teessüf duymaktadır/Su teeşsüt kai"şısmdaLefkoşBBel~diye Meclisi'nin

.-, . .

_·.

.

..

,

:-

apabileceği en yerinde hareket; bir

·- .. -::,,_,:·

·:· .•

·.. _ .-· .. _.

,,.·-._-·_,_;.,:

.·;.· .. ,.:·- . >:·

-·-:.,

.·,·

.;;,:.'·

··;

·.

.

__ ._•;

ah .e~vel "Bayr.,fktar''ismini iacttfetmektir.

''Bayraktar"ın mukaddesve tarihi tsrmnln yerine getirHm~sihÔsı..ısund8 LefkoşcıTürk B~lediye
ıy~lerine en mühim vazifeveen ağırm~s~Hyet.düşmektedir. Miıiıv~tarihi şerefimizi rencide eden bu
· · . i.m.hadis.eoin•düzeltilm:si yegane çık~t),oıdljr'. LefkoşaTürk ~~Iedlye.azaJ~[ı~(JanDr.•. Fazıl Küçük ile
:ayri·Avkırarı Belediye··Meclislnebirtakririı~rcJikerinl ve BeledlyeMecli$i~~~bµnı~s~l~~in
<tınıesini ist~dıkıerinİ·oğrenıyoruz.if.\ync~ihô<··ııususun halka ayctıi'ııatıfrri~s,
,~.· laf.g~nü

,aJıi~ ~aşa"da umumi bitİ~~IEI~tlYa~ıJi"nası

. . .·. f<,6ry~

içiff

müzakere

rrıak;~a,yıa•. 01

şubat

$~9f\,~ir an

evvel

KOrhis~rıi!<teh)iiiH isi$.h.•. ~.•.,ş..tir.

.Türk .cemaatmın bu ·haJsiyef kırı6ı Jıadise, karşışn1di••is~ecJigi..

ışyraldaıf.rv,~y;(ianı"isminin yerine . getirilmesidir. Bu husust~i.1hi~bir,t~Jil h~tl<ı.'.t~tnıin edemez,
.3~yr;kt~?Meydanı"·.·isminin· "Elefterios •veniie.lüs'' yapılması•. ile·.halk~n•.a6f~~~ud;f ~··t~essürve infiali
içblr sqz . gideremez. Bu hususta halkı aydınlatacak · bir Jel( şey, rnukades
ruteydam"ismini "Elefterios Venizelos": yapılm~sıylarürk';b~l~ının

VJ} t~rifüi ı•sayraktar

nınunu kapıaY~~ ıztırap karaltısını

ismi tekrar yerihe getirml( suretiyle giderrrıekoıagaktıf Kıbrı~Tijrk pemaat15öz, tevil ve izahat
"Bayraktar' Meydanı" şanlı mukaddes isminin yerine.···get!rilajesiniis~emektediı:.
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L$fkoşaE3ele~iye0~eiii~~rslz.Hucµ~l~fıyla
:-: :\:;}\.://,.:·:,' i:> ·. i:_:t.\:\:·:·:·i\.-::\_,.:_'.;:,.::\_\.\'
. __,:·:, :-t/_':.(,::·

İki Cemaatın'Arasını

Açmak.Mı

istiyor?

'

··L~f~Ô;~,ij,)ğd.iye~eisi'.rıini§faat~ıZ•.Türk cemaatını ittihartla hakkı.yoktur.

Dün "EtnösHga,zefeşi'Qdğ'if~iişar,eq~ııveLefoşaBelediye ReisPninIJeyar\atınlihtivaeden yazı
·haksız ittihamlar. ve iki•c;fu~~tiel~i:H,·.~~bilecek.ağır
neşriyatı ihtiva etrri¢ktedir. "Etnos" gazetesi
Bayraktar Meydanı"nm r,üzelliğine llf.:l~f(efiôs Venizelos" tabelasının güzelliğini takdir ediyor da,
11

~~fft düşünmeyi

Türklere karşı güzel ko,nuşn,(lyı. ve

maateessüf takdir edemiyor. "Elefterios

Venizelös" levhasının kimlerteırafındarn.s~~üH,ip
atıldığı meydana çıkarılmadan ve kanun yolu ile ispat
.;dHmeden hiçbir gazetenin~~;abirk,a~ ~~l~diy~ Relsi'ninFürkleri lttiham etmesine ve bu mealde ağır
neşriyat yapmaya hakkı yoktur.
"Etnos" ·gazetesi tarafından ilerLsürüldüğüne ·göre, levtıanın kimin tarafından söküldüğü
meçhuldür. Fakat noktai nazara ğt)ie,/.'.tiJrııafiM·ti.lrksabatörleri olduğu ve iki unsur arasında ihtilaf
kqparmak maksadıyla yapıldığı nJrii~uffiırrı~kf'3dir. "Etnos" gazetesinin Türkleri ittiham emen bu noktai
. nazarını hatalı bulur ve redderiz. Le\ttı~tıhifRüm indirmiş olabilir, levhayı bir Ermeni indirmiş olabilir,
levhayı bir Bolşevik indirmiş olabilir, ıeVhayı birtena maksat güdebilen herhangi bir şahıs indirmiş ,
olabilir. Binaenaleyh, bu levhanın Türk sabotörterl tarafından indirildlğini ileri sürmek ITleysimsiz ve
Uygunsuz bir noktai nazardır. Eğer bü y~yınla ~umlarlş Türklerin arasını açmak niyetjgüdülmekteyse,
bunun da çok yakışıksız bir hadise 9lduğurıüif~deetmek isteriz.

.

.

.

Lefkoşa Belediye Başkanı, bu huşLışfaf'Etnos" gazetesine vermiş olduğu b~yarıl!ltta diyor ki:
<"indiriıen tevnalann yerine aynııal· i~piı'iıı:6aya \kat1ar muvakkat ıevhaıarn·t~ğnın~~ını
.-·.:.;:::,.-.·_ -:." .'; -.·
_;;.
.::·_.··_ .. ;.:mretum.
..;
'llElefterios Venizelof ismini taşıyan ve oan. rmer üzerine yazılacak oları levhayı
aş~icağım
\.'

·.

'

.·

'

'.''

'

m7

'

'

__

.'_

'

gr~.Y,~
__

1

.· zaman orada siyasi bir nutuk söylerıeceK.asılsız merasimi tesbit edilecek ·ve bu sıraGa toplu l:)ir
rnerasim yapılacaktır .... " Bu levhaların irıdirilrn~sinden meydana gelen zararın ~elediye·s~rıciığında
<Türklere tahsis edilmiş olan kalemden tam ~dil~esini emrettim. "Başkanın bu sözlerinl' çok hatalı ve
çok diktatörce bulmaktayız. Lefko~a Belediye Reisi'nin "Bayraktar Meydanı'nda, siyasi bir nutuk
y.apacağmı ilan etmekten maksadı nedir. Yoksa bunu siyasi bir maceraya mı dökmek i~tiyor? Yoksa iki
· tjnsurun arasını açmak için nifak tohurnlanm mı serpmek istiydr? Türklerin mukaddesatını milli şeref
·"·

ri

I

ve haysiyetini ilgilendiren "Bayraktar Meydanı"nda merasim ve siyasi nutuklar vermek istemekten
'-'<>:_-:::·:_i_ ·_. _ ·;·

_·

-

. ··->-

_

, .

- .

·

·

'.,·::

·tmaksat·nediQ Hüküı;net böyle hadlselete .nasıl müsaade edebilir? Lefkoşa .~~r~~iye>Reisi'nin 382
sen~lik ·~Bayral<,~r. Meydanı" ismini değiştirmekle işlediği 'büyük hatayı düzeıtmeı~inibeıRJerken; şimdi
, .. bir . de'siya··· . ~.····1..n··..u· · .·.·tu.·.'·.k. ·.1.ar.•. . ve panayırlar ,yapmakla izzeti nefsimizi bir kere d.aha··.~·.wfo···.···e···..·.'.e. m.ek .istediğini
alenen il~n ec;lerekTürk cemaatma göstermek mi istiyor? Lefkoşa Belediye Reisi'nin te.krar asmak
· niyetinde olduğu ''E=.lefterios Venizelos" levhası için olacak masrafı türklere tahsis edilen paradan
.tarhedilmesfni emretmeye ne hakkı vardır? Belediye Meclisi'nin bu hususta kararı var mıdır? Belediye
Reisi keyfi kararlarla emirler verebilir mi? Böylece Kıbrıs Türklüğünü ittihama ve Türklere tahsis edilen
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paralar hakkında keyfi emirler ve;rr,;yede gakkı vardır? Bu hususta hala daha mecliste sandalye işgal
eden Türk Belediye azalan ne y~prrıa~tadır? Yoksa Belediye Meclisi'nde Türk Belediye azalarına
söyleyecek söz kalrnamış mıdır? Eger böyle ise Beliğ Paşa Tiyatrohaneslnde cemaatı toplayaraJ<
P.vP.~P.k

ne Sözleri olabilir? Böylecıffürk cemaatını hala daha oyalamak istemekle işlenen hatanın
ne zaman idrak edilecektir? [ş bu safhada iken neye meseleyi hükümete protesto ettiklerine
ve vetıameti tamamıyla meydandadır. Lefkoşa Belediye Reisi'nin keyfi
aşıkardu. KıbrısTürk cemaatı memleketin kanunlarına saygı ve
Binaenaleyh her şeyin fevkinde olan kanunu tatbik etmekle

müke!lef olan hü.l<ürnetirı pu mühim meseleye bir

an evvel

erkoyarak haksızlığı düzeltmesini ve iki

arasının açılmasına ~eydan vermemeslnl bekleme;dey~!

88
-4\

Bayraktar Meydanı ismi Nasıl Değiştirilebilir?

Aziz ve şanlı Türk şehidi 'Bayraktarımızın ismiyle anılan mukaddes Bayraktar toraklarının ismi
iç sebepsiz ve hiç lüzumsuz nasıl "Elefterios Venizelos" yapılabilir? "Bayraktar Meydanı" isminin
lef1:erios Venizelos" yapılması ile Türk halkının duyduğu heyecan ve infial çok derindir ve bu ismin
erine getirilmesi ile izale edilebilir.
Kıbrıs Rum liderleri ve gazete mensupları bir tarftar Türk - Yunan dostluğundan dem
¥Ururken, diğer taraftan bu gibi nahoş hasdlseler tehaddüs etmektedir. Hele bazı Rum gazetelerinde
ıbns Türk cernaatınr rencide edecek şekilde ağır neşriyat yapılması Türk-Yunan dostlı.ığu ile asla
k,abili -telif değildir,
Kıbrıs Türk cemaate mukaddes "Bayraktar Meydanı"nın 382 Senelik tarihi ve şanlı isminin
,:yerine getirilmesini sabırsızlıkla beklemektedir. Hiçbir bahane ve hiçbir tevil bu büyük haksızlığı tahfif
edemez. Yapılacak bir tek işBayraktarMeydariı'nın

tarihi ve şerefli isminin iade edilmesidir. Günler

geçmekte fakat Bayraktar Meydanı·. isminin yerine getirildiğine dair hiçbir emare . gRr~ırneTektedir.
·. . f<ıbrıs
Türk cemaatı
izzeti nefsini . milli ve dini hislerini · rencide eden bu elim lıa~ise karşısında
,·.
.
'":· ..

'

'

.

.'.,,;,·.,:·:

•tıükümetin.bir an evvel faaliyete geçerek Bayrakar Meyqanı ismini yerine iade ettir~esinl;İT\emektedir.
iki cemaat arasım açabilecek bu gibi nahoş hadiselere meydan vermemek lazımcfıf.. 13u hususta
>· ..... ·,

hi;ıkümete ciddi vazife ve faaliyet düşmektedir. Binaenaleyh, hükümetin bir an .evveFfiiliyata.geçerek
'':~ayraktar Meydanı" isminin

yerıne getirilrnesinin • hususunda · gereken :. direkt.!fi.\,';~rrnesini talep
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Lefkoşa Belediye Reisi'nin Tahrik EdiciBeyanatı

Şanlı

Türk .şehidi

"Bayraktar"ın yattığı mukaddes toprakların lsrninln "Elefterios -Venizelos"

karşısında Kıbrıs Türk halkının duyduğu büyük heyecanı ve samimi infiali anlamak
istemeyen Lefkoşa Belediye Reisi Dr. Dervts "Etnos" gazetesinde yaptığı son beyanfitla iki cemaat
arasını açabilecek sözler sarfetmekten çekinmemiştir.
"Elefterios Venizelos" levhasının meçhul klmseler tar~fındijn aşınlması,müı')asebeti ile hiç
lüz4msuz Türk cemaatim rencide..edecek beyanatta bulunmaktan sakınmamıştır: Bu beyanatın lııiç bir
fayda sağlamıyacağı .• ve briki de iki cemaat arasındaki hoşnutsuzluğu artıracak rrıahiyette ôlcluğu gQn
gibi aşikardır. Buna · rağmen Dr. Dervis'i.ıı bu beyanatı yapmaktan ne faycl~· umduğ11rıu< bir türlü
'.

anlayamıyoruz. Lefkoşa Belediye. Reisi. Dr. DervisTürk

·,

. _...

--··

.....
,;,,., .....

·· ı

ce.rriaatıiıın.fıaklşrilıri~jst~rlıli . bir şekilde

darbelemek istemtpkte ve icra altında keyfi ikşrarıar verdl~irj[ belirttnıkt~rı'.,Ji

,fl,~tt~<tehditler

a'm:rr

masrafın,. Türklere···tahsis.·.e1Heg:~,,!md.e•n ..
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Bayraktar Meydanı'mn Tarihi ismi Değiştirilemez

Lefkoşa'nın fethJ.sırasmda şanlı Türk bayrağını Kostanza tabyasına dikerken· şehit
aziz Türk kahramanı ·~~y.raktşr'ınTüJ'k tarihine mal olan 382 senelik şanlı ismini Lefkoşa
"elediye Reisi'nin . hiç sebepsiz. ve ha~sız .olarak d~iştirerek "Elefterios Venizelos " yapması
karşısında Türk halkının duyduğu infial günden güne artmaktadır.

Ada'nın: muhtelif bölgelerinden aldığımıZ! şikayet mektupları ve Vali Hazretlerine
gönderilmeye başlanan ·protestolar Türk cemaatı ara~ında .uyanan teessür ve infialin gittikçe
§iddetlenmekte •. olduğunu göste~ekt~dir.;. K•tr.ıf Türk~eri . tatihi ve dini mü.esseselerine en. küçük bir
haksızlığın yapılmasına tahammül eq'3meyeçE;İk

k~ıiıar hasş~stırh;ır.·

Lefkoşa Beledi.ye}M~clisUHdt§andSl~e·•···işg~l"';~~eri(Türk.· Betedli;.ia:zalı:m ' tıöyle en
mühim bir meselede bile · hakkımızı. ke>ruYafuayaçak · ·ffi~~~iij~.~~~ıkr. durv~~c.t.~uı.or açıklığıyıa
t:ıükümete .. arzettikten . sonra . me~ist.eııi.·· çekiı·rn~liditlef(/······ry1'q~cid~~ş.)'·,,E3~yrıWkt~·~~\;::ı§iiıiıii.il

"Elefterios

Venizelos" yapılmasına·meydan veren, bir şetediye MeJli$l:ıriij~r~QfK cıiJı~t'ıriı~ dahafazla. durması
. :·.--:.

üygun değildir.

..- ... .- .. ·,.-, .... :_-':ii,.:..;·.·:·.•.,:,,./: :- .. ·. ·,

< -'.'_'.'·,·.·.··-:_:-;,-,-.,

.
< .
. -c.' . . .·.· · ..·.• ·•· ·.·
F
~efkoşa·Belediye .Reisi'ni?:k~yfi·····karaflarvei~ı~rı'~}fiıt~ce~~~tırnn hissiyatını rencide·

• ~den beyanat ile bizleri. hı~pal~maya;şs[a ihak~l '}Yqktur •. ~ı6r:ışJTürkı;~iitşrjhi
gÖstetllmeşini •ve Bayraktar Meydanı'llın<;~ııı,;,ve

riılJkı:ıd§~~

l§~irii11 ı-t>ir ari

ısrarla 'talep. etmektedi(Jer. 'Kıbrısi TP~;~ef~ifı.rıı .~;H·~İ;tJ~tfermide

haklarına saygı

;vye( yerinJ g~tirilmesini

edert.6u·.·hadise karşısmda

hükümetin icap eden mü.dahaleyi Yıi!par~kbir an ~vvel ;,Bay~ktar Meydanı" ismini tekrar astırmasını
·-

._'.:::;.,,;;•.·.··<·:· ... ,·,·-.,:,":••;._ .. ,, .. ·_

beklemekteyiz.
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Lefkoşa Belediyesi

"Bayraktar

Mey(.ianı

1'

Kimi Avutmak istiyor?

isminin pek haksız olarak "Elefterios Venizelos" yapılması

işlenen büyük hatayı düzeltmek için bit tek yapılacak şey vardır: O da Bayraktar
l\lleydanı'na ismini iade etme.ktir. Kıbrıs Jüri< cemijatımn milli şerefine ve tarih sevgisine karşı indirilen
'buağır çlarbeyi "Eltnos"gazetesinin yakışıksız ~eşti~atıye Lef~oşaBelydiyeReisl'nrn ağır beyanatı bir
15.at daha artırmış olmaktadır.
.
.
. .
. ii ·. <
·. . i
lıefkoşa Belediye Reisi anlayışlı: b{r :z:ihnJyet · g(j~~t~k, bu . büyük hatayı düzeltecek
yerde "Etnos" gazetesinde yaptığı luzurn~uz bJy~!lfltrJ!rı,-e~el~;Ji\:ti!f{katdaha güçle;tirmiş oldu .
\1•·•·.

· .•. ·..

i}

i<( . . ··'>i/i'.c.·:

.

Lefkoşa Belediye Reisi ve Belediye·•. 'ry,~2tifi.·•.•. •. ~ayra~tı[>·~?Y~'ryKL.J~;~i~Iy\"Eıenerios v~nizelo~·
yapılmasıyla işlenen hatayı takdir etmek·ist~memekt~

ve '.Kıbrıı;}g!~·}~f.~.#cıtim<avutabileceklerinl

/zannetmekte olmalıdırlar kt "Bayraktar ~arriii't<apısı üzerine •.;~;ra~tafoBurcı;ı'\yazılı bir levha koyarak

bu tarihi
.

S;'.

<} '. Ct?

ve milli hakkımızı ö_rtb~setm~Ye,yeıtennıişlerdir: • ,.
"Bayraktar Burcu" ~vkcıf;ş . ait\ bir mah.aldir. \, Buranın ' B~ISdiye tarafından

isimlendirilmesi cihetine gidilmesi iki bakımdaRH~yretV~ taao9Jp'üyandı~fnakt~dır. Lefkoşa Belediyesi
bu levhayı asmakla, Kıbrıs Türk halkının •382/s~n~lik meydarııpm davasıryı .hiç anlamak lsternez
gqrünmektedir. Ayr:ıı zamanda ·eayraktar E3urcu" levhaşıhı asmakla Kıbrıs TürK·cemaatını bu şekilde
avutabileceğini zannececek kaoar JavraYışsız telakki etmektedir. · Bu itibarla "Bayraktar Camii"
kapısırla·,asılan l;vha\<hiç de>t~trnin edici değildir. Bunu Lefkoşa Belediyesrnin Evkaf mallarına ve

iEvk~fh~klarıiıa bir.şekil müdahal~si.s~Ymaktayız.
. . . . . . . ·, . . . . .

.

Kıbrı~ }ürkleri 382 s;rıeUk İarihi "Bayraktar Meydanı" isminin, hiç şüphesiz ve hlç

luzumsuz · ''Elefteris Ve}ifelos" yapılması,ıL protesto etmekte ve bu meyanda- "Bayraktar Meydanı"
.. isminin tekrar iade edilmesini ısrarla talep.~tmektedirler.
Lefkoşa Belediye Reisi.açaöağı herhangi bir meydanave münasip göreceği herhangi isimsiz
bir caddeye "Elefterios yen~zelos" ismini koyabilir.Bunu memnuniyet ve takdirle karşılarız, Fakat
Türj(ilerin 382 senelik taritıi ve mukaddes bir meydanının ismini hiç luzumsuz "Elefterios Veruzelos'
y.apamaz. Binaenaleyh Lefkoşa Belediye Reisi'nin bir an evvel "Bayraktar Meydanı" ismini yerine
getirmesi lazımdır. 382 senelik tarihi ve mukaddes bir ismi değiştirmeye kalkan Lefkoşa Belediye Reisi
kendinde bu cesareti görürken bu.haksızlığı gidermek için icap ed~n fiiliyatın cesaretini niye kendinde
görememektedir. Yoksa "Etnos" gazetesine yaptığı haksız ve rencide edici beyanatta tebarüz ettirdiği
hissiyatı buna engel rni oluyor? Eğer bu gibi hissiyatve.duyqularla hareket etmekte devam ederse,
Lefkoşa Türklerinin Be1ediyefaaliyı:;tleiindekl hakları ne olacaktır? Bu hususta Lefkoşa-Türk Belediye
üyelerine mühim vazife düşmektedir. Bu ise durumu bütün açıklığıyla hükümete bildirmek ve
hükümetin haklı müdahalesini temin etmektir. Aynı zamanda vaziyet bu şekilde devam ederse ,
Türk Belediye azalannm bir an evvel meclisi terketmeleri icap etmektedir. Mul(addes ve şanh
"Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venizelos" yapılmasına karar veren veya icraatı tasvip
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edeıı ve

yahut

bu bariz

haksızlığı

düzelttirmek
I

· cihetine

gitmeyen

bir Belediye

Meclisinde

Türklerin

yeri

olmamalıdır.
Lefkoşa Belediyesi'nin yapabileceği bir tek iş vardır: O da "Bayraktar Meydanı " ismini
tekrar yerine iade etmek . Bu büyük haksızlığın şimdiye kadar izale edilmemesi biz Kıbrıs Türklerini
pek ziyade müteessir etmektedir. Eğer Lefkoşa J3eledire Reisi bu haksızlığı düzelt,memekte ısrar
ederse bir an evvel hükümetln fiiliyata geçerek "Bayraktar Meydanı" ismini tekrar yerine astırmakta
· af)"til

otmasırn beklemekteyiz.
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Bayraktar Meydanı ismi Yerine Getirilmedikçe
Türk Cemaati Tatmin Edil~mez

..

,:{

Y.

<r

s:•·

Bayraktar Meyda~Jİşmin1nEleft~riQ§)leııizelô$ yapılma~, karşısında Türk cemaatinin

>

.· . ·

lyyfüığ:u;hey~\~ngi.ttikçe artmaktadır. . ...· . \
, ·}J@c1~raktar . Meydanı isnıi~irı d~~iştiril!fi~sJy!e•
basını yakından alakadar
.
.
~: : . TilrRlye
.
.
,'

ri·r"'i ~,ıh

·Ti;itk/şehidi "Bay[llktar

'

'

:

-,:-.,_.

' '

"ırı•·.· kanıtlll i;;J.;o,~ii'?rtı.ci~cıddes topr~klara verilen

;f~!~!li·'.jr~~erirsi•···\renii~ıJs;,>y~p,ıınas,

.J~i~,.~;~~:~ ; Hfüt~ iri~~~aıi . tıakı, )heyecan

(ğş~<~i.ı~?ix:iFlliisi'ni~ •.• • k~yfi'kctfarıyla ·ve··l<~nllr~r~.·.p•ar~.k.'işlenen.·.··6y •. hatanın bir an
·. ;i~it~eyhude .•. Yere,bek.leÇlikdurduk , Rum.vc1tandc1şlarımızbu l:iüyük hatayı tak/jir
i~teJeri:ile.. hifsiyatr1ı#ıa1;enbi~~·.etmeye

ve bii.ekarş1'·kın v.e·garaz.belirtenneşriyat

_ı1ij,l~r; . ~ünkü '· ~nlc1r;. kilise . telkini. ve· miUi. taassubla Türkİeri renci.d~ etmekten
,··>ç~Kl\rheT~~t,~a'.fJiJJ.If~r~ljÖn···..·1·51~?1ııH~'.~Kr·•·.~çln(ı futuhatırun . .adsı··.,ye.. iqtrkamıyla sayıklamakta olan
>Kıbrıs Rufoıarl.'

bu ~dayct. ,hürriyet; aclalet, dini serbesiyet, refah ve. saadet getiren şanlı Türk

. ordusunun',;ei~Qrakt~~,.;,~keM.rıaza'rıada'b.akrnakta.v~bu~ünbıl~~yrtı halet i ruhiyeyit~~ılllaktadırıar ..
Myk;~d;s ..• Türk . şehidf. "Bayrak,ar''ın isınlrıin·.· değiştirilerek "Eleft~ti~t · \/enizelos"
yapılmasını ' LefkÔşa Belediye Rtfişi'~in tashih ederek ' bir aıı tiVVel "Bayraktar Mtıyd~nı" isminin
iadesini beki.erkenRum ğç1zetelerinde·hç1ksız
ve acı hücumlara maruz kaldık.Türklerin bu adaya "harp
5 ve ~atliam"ile girdiklerini haykırdılar. Aziz Türk şehrtlerinin kanını feda ederek bu adayı işgal etmelerini

bir "cinnet ifadesi" saydıkiatını gazeieieri~dJ haykırma~an çekinmediler. 13u· halE:,t i ruhiy~de olan Rum
vatandaşlarımızdan hakl: muamele ve doğru iş nasıl beklenebilir? Meğer onlar 400 .seneben beri
bütün içlerini yakan ve köpüren bir kin ve taassup ve intikam hissiyele yanmakta imişler. Meğer onlar
/Türklere haksızlık yapmayı kin ve garazlarınıh başarılı bir tecellisi sayrnaktayrmşlar. Meğer onlar
Kıbrıs Türklerinin izzet i nefsini rencide etmekte en büyük zevki buluyorlarmış.
Bu durum karşısında Lefkoşa Rum Belediye Reisi'yle

Beledeiye Meclisi'nden "

Bayraktar Meydanı" isminin yerine getirilmesini beklemek serapta su aramak kadar beyhudedir. Kıbrıs
Türklerini tatmin edecek bir şey "Bayraktar Meydanı" isminin tekrar yerine iadesldlr. "Bayraktar Camii"
kapısına 'BayraktarBurcu" levhasını Belediyenin asmaya yeltenmesini , çok garip bir hareket bulur ve .
bunu yaptıran halet i ruhiyeye alenen teessüf ederiz. Belediye Reisi veya bu levhanın asılmasına emir
veren m.eırnurlan ne · hak ve salahiyetle camilerimize , türbelerimize , Ev~af mallarım.ıza , dini
müesses~Ieriınize Olüdahale etmek cesaretini kendilrinde görebiJiyorlar? Bu gibi hareketl~rıe Kıbrıs
Tür~ cemaatını avutmak ve oyalamak istiyorlarsa doğrusu çok yanılıyorlar.
Bütün bunlar gösteriyor ki , Lefkoşa Belediye Reisi haksız icraat yapabilmekte ve
Belediye Meclisi de bu haksızlığa meydan vermektedir. Böyle bir meqliste hala daha Törkuyei.erinin
sandalye işgal etmekte devametmesl karşısında hayret ediyoruz.
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·y~föız K.ıbrıs Türklerinin
' . Türk mill.etinin-'Tork

>

Nitekim Tütl<iye b~sıJı d~:i~uCm~$¢1e.il~\,akından alakadar olmaya başlamış ve büyük
karşısında ciddi ne.şfiy~t~ haşl~J%tft{ıP:'
"Bayraktar

M~ycianı?'

'ıs.hliriifi)d;ğİştirilniesi ile işlenen büyük hatanın bir an evvel

için hükümetin gereket1faaliyJt~·geçmesini beklemekteyiz.
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Türk Hakları Olmayan Belediyelerden
Türk Azaları Çekilmelidir

Halkın sest Gazetesi sahibi ve Lefkoşa Türk Beledıye azalarmdan Dr. Fazıl Küçük ,
}2 senelik bir mazi taşıyan aziz Türk şehidi "Bayraktar"ın mukaddes isminin "Elefterios Venizelos"
ıpılması karşısında istifa etmesi beklenirken uzun bir sükuttan sonra dile gelerek dün yayınlaı;ıan
alkınSesiGazetesi'nde "8ıeledlyelerde Türk Hakları" başhklı·bir,yazı neşretmiştir.
Dr. Fazıl Küçük bı.lYazısında diyot ki : "Tabiidir ki bu meclislerde ekalliyette kalan Türk
larm sesi her daima susturulmaya, boğulmaya mahkumdur. Bu, bu gün için değil senelerden beri
am edip gitmektedir. "Dr. Fazıl

Küçük'üri' bu itirafı kendisine hiç bir hak kazandırrruş değildir. Yatnız

bii bulduğu bu acı itirafın baskısı altında bocalamakta olduğunu göstermektedir, Dr. Fazıl Küçük 'ün
acı durumu bildiği halde ne diye ikinci defa olarak Belediye az:alığırıa çıkmış ve Türk haklarının
,ğülmasına, Türk sesinin susturulmasına meydan vermiştir. Yok~a birinci defadaki Belediye azalığı
.amanmdafarklı kanunlar rf)ı vardı? Dr. Fz:ıl Küçük:'ünbu itirafına göre ikinci Belediye azalığı devrinde
anunlar ve şartlar aym şekilde devam edegelmektedii. Yalnız ikinci detaki Belediye azalığı
amarnnda şanlı ve mukaddes Türk şehidi "Bayraktar"ın ismi ile anılan "Bayraktar Meydanı" adı
niştirilerek "Elefterios Venizetos" yapılmıştır. Bu elim hadise .kprşısında sükut etmek ve mazinin
haçiiselerini beyhude yere tekrar!ıyarak efkar ı umumiyeyi oy~!flma yollarına sapmak hiç bir kar
yermez. Yapılacak bir tek iş bu acı hadise karşısında Lefkoşa türk Belediye azalarının hemen istifa

Temsil ettiği cemaatın seslerini duyuramayan, hakl~fıqırı çiğnenı~esi karşısın,.~a hiç bir
,şey··yaparnayan Lefkoşa·Tprk. Belediye azalarının Belediye Mecli~i'ndeki sandallyelerfnl rmıhafazaya
devam etmekten maksatları nedir? Beledıye meclisinde her daim susturulmaya mahkum olduğunu
{kabul eden Dr. Fazıl Küçük'ün hükümete tıaklapmızı anlatmak içfn niye sesi çıkmıyor? ''Bayraktar
Meydanı "isminin haksız olarak "Elefteıios Venizelos" yapılması karşısında vaziyet hükümete protesto
edilerek ne diye Belediye Meclisi'nden uzaldaşılrmyor? Belediye Meqlisi'nde Türk azalarının en ufak
·· bir işi tıaüetrnelerine imkan olmadığını kabul eden Qr. FazrlKüçük , böyle bir mecliste sandaliye işgal
etmekle hangi maksada hizmet etmektedir? Bu şartlar altında B~lediye Meclisi'nde Türklerin acı
dırrurnlarımn idamesine vesile olmak ve "Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venizelos"
yapılmasına rağmen , hala daha Belediye sandaliyesini terketmemek dogru mudur? aöyle bir hareket
Rum Belediye Reisi'nin amaline ruzrnet ve Türk tıalkını feda etmek değil midir?
Her işte öne ı;ıti!mak isteyen her işin kendisi tarafından başarılabileceğini zanneden ve
hayali milli mücadeleler ilan eden Dr. Fazıl Küçük Belediye azalığına karşı ilan edilen boykotu bazı
şahısların bozduğunu yazarak onları takbih ederken , kendisi de ikinci defa Belediye azası olmakla
aynı boykotu bil-fiil bozmuş değil midir? Yoksa hadiselere değer ve mana vermek şahsi düşüncelere
göre midir zannediliyor?
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Dr. Fazıl küçük'ÖriB~ı;diy;·;rvıe9ıiı:.i'ndesandaliye işgal ettiği bir devrede Kıbrıs Türk
·• cemaatı "Bayraktar Meydanı" ismininyerine''Elefterios Venizelos" isminin ikame editmesl acısını idrak
ı:ıtmiş bulunuyor. Kıbrıs Türk cemaatı bunahoşhadise karşısında en büyük azap ve teessür içerisinde
kıvranmakta iken

vç)

Lefkoşa
Türk Belediye·
azalarının hemen çekilmesinin en münasip hareket
.
.
' .

lduğunu kabı..ıl etmekte ı.kerı '. hala daha. Or. Fazıl. Küçük'ün Belediye sandalyesinden uzaklaşmak
istememesine,

bir

mana veremiyoruz. Yoksa "Bayraktar Camii" kapısına asılan "Bayraktar Burcu"

levhasını Dr. Fazıl Küçük tasvip ederek öu meselenin halledildiğini ve Belediye meclisinde Türk
azalarının kalmasında artık bir mahzur kalmadığını mı sanıyor?
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Bayraktar Meydanı isminin
Yerine Getirilmesi Latımdır.

Aziz Türk· şehidi Bayraktar'ın mukaddes isminin hiç sebepsiz ve haksız olarak Lefkoşa
Reisi tarafından

değiştirilerek

Fürkleri haklı teessür d~ymakta

"Elefterios

Venizelos"

ve bir an evvel "Bayraktar

yapılması
Meydanı"

karşısında

bütün Kıbrıs

isminin yerine getirilmesini

stemektedir.
"Bayraktar Meydanı" isminin haksız olarak değiştirilmesini
i$rrıin bir arı evvel yerine getirilmesini

istemek maksadıyla adanın bir çok yerindeki kadın erkek bütün

Tür~ hqlkı imzalar toplamaya-ve Vali Hazretlerine

. Yi•···

protesto etmek ve bu tarihi

dilekçeler sunmaya teşebbüs etmişlerdir .

lmzaedlımekte olan bu dilekçelerden birtanesinirısilretin.iaşağıya dercedtyoruz. Omit

~r,kekbüj~ıı;mütk

'ederiz ki· adanın ·her.tarafın~a·ta. y~şını.doldurmuş···kadın.

halkl·.b~naben;er dilekçe

hazirıayıp tmza-ne ·Valiye ·gönct~rereK . pu hususta· ctuyciuklarc nal<ll Jeeşşürüizhcır.ectecekler

ve

e(feceklerdif. ·su· surefıe•kıbrıSJü~kl~ri!)i~· ~Uf.l1U~c1gd~i.~Yd.~füEij~~rş:ı:()ıc111,9~rimSay!Jl,Şlnlhükümet
,yapmakta

geç kaı.111c1yaç~ktır.
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Ekselans Kıbrıs Valisi

. ( Sayin Lefkoşa Komiseri Vas,ıtasıyla)

Ekselans,
Lefkoşa'daki

mukaddes

"Bayraktar. , Meydam'1 dsmirıin · Lefkoşa

tarafından hiç sebepsiz ve kanunsuz olarak. deği~tirilip "Elefterios Veqiz:~l~ş '.\ yapılması
duyduğumuz teesşürün pek büyük olduğunu aızeder , dini
·ı,ıc.ıı:-..:>ıo<.. hadiseyi

ve tarihi şefefirrH#e'dqKunanbu

şiddetle.pı:otesto He bir an evvel hakkımız.u1 Yerine,getirilerekm3ayra.ktarMeydanı"
edilmesi hususunda gereken kanuni mua~;leniffya~ılm~sını

Saygılarımızla

,.. •.• · • •.• • • •·•·• • ••• ı..o • • ~ • ·;··· • • •.

(imzalar)
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ri<~a .ederiz,

Yaman İtiraflar
Ve
Eşsiz r\{lantksızlıldarMatiş.eri

Kıbrıs Türk cemaatının
nunsıızve
lediye

en büyük acı duydut)u hadise "Ba.yraktar Meydanı'' isminin

tıaksız çılarak "Elefterio_s Venizelos" yapılmasıdır.

azalarından

Dr. Fazıl

Küçük

hemen

şiddetle

Bu elim hadise karşısında Lefkoşa Türk
protesto

'aklaş.~qa~V~ ~u büyük h~ksızhğı bütün .açıklığıyla hükümete
nra

·dil: g2ı.7tsk.iyaman

ederek

6elediye

anlata~~~yerde.

Meçlisi'nden

,;urlJU(6irsükuneften

mrafıa.r,•. eşsiz mantıksızlıklar ve ·.y~ıô.ş,ks,ziJU,arnıaj,i1e·•• ·boca.ıamaya

ğ(,f.ızil Küçük'iin. dün yayınlanan başy.ızısında bE'Jlifflıği·~ibi.maqtığa.y~rortaya attığı

i~~şlarnıştır:i.
. .

.

'.

.

. ~kmız:."Belediye rvıeclisl~rineöteden b~ri.isteldi oi,h:ruikler pe~ aztıf. Heıe ;birdefa

~~clis~ glrip1>~~~iy;ti•yakından görenler·, ikinci· defa kapıdan iç~ri girıi1ek dtğiı rbelRi önüntjen bile
~·eç,nıe.Y1.?e~fr~t~ö~teremezler'.11
.BU•·.nei···itiraf? Bu.• ·ne.•·mantıki%·•. E3.UrQil\teşhir?iE3u .teşhirin.. . bedaheti

'.~~rşısıg~~ ,'<f.ı.zta. sözü. bi.le zait ·•·.buluyoruz Dr.FJzır Kü~ük. evre!c~•.

;ftr'.. ~arlar..

altında ·., üç sen~
. e'fkoşa?(:l~. E3¢J~d\ye azalığı·yaparak.acı·tecrübeler elde etmiş olmasriç~p,etti~i halde _artık Belediye

If<apısımn

ci~u:aJ.~nblle geçmek c~sar¢tinigöstermemek

:bqykotqhilfiil/tioi.~ak şur~t~yle Belediye

.

·1aiırfl•J;ıdi~Ttiaıcfü

ve

ikirici/d~ta. olarak ve,

azast olmüşfür.. Şahlr/T'ür~ yiğidi "13ayr~ktahn ism\nin

··değiŞtirilrtl~,.f~1(1'hadiseside. pr.. F~zıl.Küçük'ün · ikinci defa azaııf ~ır~.sınd~.olmuştur:Jtı~arıpaki acı
tirafları

yap~µ 'br; Fazıl KQçükne diye ikinci defa Belediye azası otrnqştur,Bütün bu v~him vaziyetlere

tağmen -. aeıediy~<~zası 'olmaktan .maksadı ne idi? Yoksa RtWıfr!~fediye· azctlarıyla/bil' prensip
anlaşması yş~~tal< ''Bayraktar·Meydanı" tstnlnm "Elefterios Veniz;iıcis;'yapı,lmaşıruiiTıe;dan .verrnek
'·-····-

···-·'-

··'"'·

• için mi Belediye azası olmuştur? Dr. Fazıl Küçük'ün Belediye Meclisi önünden bile geç111eye cesaret
göstermemesi -icap ettiğini anlamış bulunurken , ikinci defa Bel13diye Meclisi sandalyesini işgal
etmesine .arnll olan hangi cesarettir? Bu cesareti, "Bayraktar Meydanı" isrrünin değiştirilmesine prensip
hazırla,mak ve bu acı hadise karşısında sukut etmek veya birkaç söz söyleyebilmek için mi
göstermiştir?
Lefkoşa Türk Belediye azalarından Dr. Fazıl Küçük , yaman itiraflar ve eşsiz
·. mantıklarından diğer birinde c!iyor ki, : "Bele9iye azalığını yapanlar çok iyi biliyorlar, mecliste cemaat
lehine iş yapabilmek ancak samimi, ancak dost geçjnmekle kabildir." Haber aldığımıza göre Dr. Fazıl
Küçük Lefkoşa Belediye Reisi Dr. Dervis ile çok samimi ve iyi ge9inmekteymiş Dr. Fazıl Küçük'ün
yukarıda icabını belirttiği samimiyet ve dostluğun bir eseri olarak Lefkoşa Belediye Reisi Dr. Dervls
şanlı"Bayraktar''ımızın tarihi ismini "Elefterios Venizelos" yapmak haksızlığını göstermiştir.
Dr. Fazıl Küçük itiraflar, teviller ve mantıksızlıklar rnehşeri olan yazısında diyor ki : "Biz Kıbrıs
Türk'ü memleketin menfaati narmna yarubaşrmızdaki bütün unsurlara istisnasız olarak dost geçinmek,
el ele vererek memleketin inkişafına çalışmak yegane gayemizdir. " Bu ifadenin salki.nedlr? Dr. Fazıl'
Küçük'ün gazetesi olan 1'HaHbn Sesi" Kıbrıs Rumlarına karşı en şiddetli , en ölçüsüz hücuını#· ·
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pageldiği halde şimdi "Bayraktar Me~d~nı''. is@inih ''Eletıerios Venizelos" yapılmasından
Fazıl Küçük Rumlarla dost geçinmek.eı,eıe·Vermek
yoruz, neler öğreniyoruz.?

BunlansöyletJııilJu

çük'ün mHli ve siyasi kahramanlığının

ıuzurruınu sezmektedir?

I

Aman Yarabbi! Neler

ne mantık ölçüsü ve bu ne zihniyet ?Artık Dr. Fazıl

modası geçmiş ve çökmüş bulunmaktadır.Bu

·.· Fazıl Küçük 'ün meclisi, sanctaıxj~initerkedefekcemaat
"ebilmesi için

sonra mı ,

işlerinden uzaklaşması

gafları yapan

icap ettiğini takdir

ne yapılması gerektiğini . kestirı;ırrüyoruz.
Kıbrıs Türkleri "Bayraktar M~yd~nı" isminin değiştirilmesi karşısında büyük teessür

.~de kıvranmakta ve imzaladıkl.~n,prôt~stı:i,f'Öektuplarıhummalı bir şekilde jlgili makama iletilmekte
;t.efkoşa TürkBelediye azalarınınbiranevvel istifasını beklemekte iken bunu yapmamak ve gazete
tunlarında ilan ederek bin bir. teyil yoluna sapmak Dr. Fazıl Küçük Bey' in müstesna siyasi

Lefkoşa Türk Bel~diye az.alarından Dr. Fazıl Küçük'ün en büyük kerametlerinden biri
~atkın Sesi" Gazetesi sütunlarında şahıslara, cernı:ıatımıza.;münevverlerimize , muarızlarına ; asılsız
mesnetsiz

I

delilsiz, sebepsiz

I •

münasebetsiz, isnaUarda.bulunarak onların n,zih şahsiyetini kin ve

raz fırçası- ile karalamak istemesidir. Bakımz •·Dr~· Fazı! Kü9ük ne kerametler buyuruyor: "Dün Stalin
unu taşıyan bir sınıf varken bugün düvarlarına'sfalin tesmini asacak kadar a:zda oısa bir.zümre
evcutfür ve bunların yanında bunlardan daha mulıim daha tehlikeli birlik ve berabJrtik düşmanı
.- .

: . :..:·· ,:..
..

,

· ¢i'1ebi pannağıyla hareket eden , cemaatı parçalamaktan zevk .duyan, yapılan hei iyiyi baltalayan
sıh.ı{larmevcut olduğuu
Bu ifadenin gramer bozukluğu kadar asılsızlığı ye cemaatırmzm temiz alnına sürmek
ediği ·leke de mütlıiştir ve bunu bu meni.1¢~etteancak Dr. Fazıl Küçük yapabilir.
'. Şanlı vetarihi"Bayr~kt~r.Meydanı" isminin "Elefterios Venizelos" yapılması karşısında
m'ü$bet hiç bir.i${ö~$aramayanve yaptığı söylenen prensip anlaşmasının acılığını bütün Kıbrıs Türk
cernaatma çektiren'.i:>r.Fazıl Küçük'ün "~,elediyelerdeTürk Hakları " başlıklı y_azısı baştan başa itiraflar

:Jevmer, tezat!arye eşsiz mantıksızlıl<larmahşeridir.

.

. .. <

AAJ~addes "Bayraktar Meydanı"isminin haksız . ve kanuns~.z olarak "Elefterios

venizeıos" yapılması karşısında halkımızın duydurJuhaklı heyecan gün geçtikçe artmakta ve. bu nahoş
protesto eden imzalı dilekçelei hükumetin kanuni müdahalesini istemekte ve Lefkoşa Türk
Rı:>IArfü,A

azalarının istifasını icap ettirmektedir. Unutulmamalıdır ki.;
"Cihan titrer sebat ı payı erbab ı metanetten."
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Bayr~ktarMeydanı

ve Teviüer

Bayraktar Meydanı isminin Lefkoşa Beledjye Reisi tarafından değiştirilmesi
sükure~en:ilriFşz.ıLKüçUWün

/ >,

karşısında

bu tevil .ve .muijalataları ile Kıbrıs Türk cemaatim asla avutamaz.

.~lEJ~9afS0kağ1'mn genişletilerekBayraktarMevkiinin

imarı için Belediye bütçesinden

ı,a~şisat.:J~Q1in¢9:HmJş·veBayraktar' ryıeydanıgeniş ve türbenin şerefiyle mütenasip bir hale getirilmiştir.

~if

ıjcEl~J~~tf~\~~~Ittıımız zamanında bu olmuştur.

Fakat bu o~mek değildir ki "Bayraktar Meydanı"

~0i.kfll~if(l~ı~j(f'~.il~~is,~ayr~ktar Meydanı ismi ile anılan mahal daha mamur ve genrş bir hale

g~Wi!misf i;:"~fn~'.~r.,-it~azıl,Küçük'ün takdiredemlyerek tevil yoluna sapmak istemesi aciz ifadesinden
, tiaş'~abiriJf)y ~~ğJl~/r.')

·-

-

' ~~1[;.tie mÜ'kaddes"Bayraktar Meydanı"isminin "Elefterios yenizelos" yapılması Dr.
:r\i~~}X,e ~zalığl zamanında ve yapılan prensip anlaşması ile olmuştur. Binaenaleyh
Jıı~'i'~u)ınühim cihetle alkadar olmak istemez ·görünmeye çalışmakta ve tevil ile

rrıis~U;~f ~fıt'f9~ij1f:~k
· 'Karşısi~~a

lst~mektedir. "Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venlzelos "yapHması

o;),pcıiıı . KQçük tevillere

saparken çok büyük gaflar yaparak Rum ameline hizmet

i~trnektedir.Nitekiril)Qr. Fazıl Küçük dQştüğübüyük hatalardan birinde diyor ki : "Bayraktar Meydanı"nın
'.·:•

C

•

~u güne

.,.·,·

·,·,·,,

kad~~ isimsiz kalması ve Belediye'nln bundan istifade ederek.."
Bayraktar Meydanı 382 .seneltk tarihi ve resmi bir isme malik olduğu.. halde Dr. Fazıl
'

.

.

.

.

·- Küçük bunu nasıl inkara kalkıyor? Nasıl oluyor da bunu gazetesi şütunlarmda neşretmek (uzum ve
Ges.areiini. görebiliyor. Böyle bir ipdiayp kalkmak Türklerin en bariz hakkını en v~~im şekild~
darbelemek değil midir? Bir Türk bunu nasıl iddia e'debilir? Dili söylemeye Ve ~aleı;ııi yazrrıay~ nasıl
yarabilir? Bayra~ar Meydanı'nın resmen ismi vardır ve o da "Bayraktar Sokağ,ı"veya B~yr~k.tarmülkü
(ile geni~letileh ("13ayr'aktarMeydanı"dtr. Bu yanlış ve en büyük gaf olan neşriyatr yapaıı Lefkoşa
~e.ı,~ctiye üvJstresmen ilgili dairelerden bizim gibi tetkikat yapmış o~ayctı böyle mühim hataya
düşnıeyecektL,Fakat gözündeki merteği göremeden başkalarının gözünde kıl arayanlar ...

<:r, } . .

±arQıi ve milli "Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venizelos" yapılması yalnız

- ~iprı{,TÜtLdijğünü.değil dünya Türklüğünü ve insanlık mukaddesatını ilgilendirmektedir. 13inaenaleyh

6~/YıS~ijl ~öiük tlirprynsip anlaşmasıyla bu bµyük hak~ızlığın işlenmesine sebep olmuşsa mesuliyeti
yalnız kendisini Lefkoşa Belediye azası seçenlere karşı değil bütün Türklüğe ve kutsallığa aittir. Her
işte öne atılmak, her cemaat faaliyetinde kendipi göstermek, her meselede önder olmak hevesinde
olan Or. Fazıl Küçµk'ün bu kadarı olsun takdir etmesi icap etmez mi?
Her işte öne atılmak ve kendisine cemaat mümessili
süsü vermek isteyen Dr. Fazıl
I
Küçük başkalarının kimseyi temsü e~mediklerini yazarken kendi nedir? Musqlini'nin diktatörce ifadeleri
sözler sarfetmek bu cemaatı temsil etmek midir? Galiba Dr. fazı I Küçük 20. asrın hürriyet ve
demokrasl devrinde yaşadJğımızı• unutuyor!
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Küçük Belediye Meclisi'ndeki
terketmeyeceğini

ifade

BayraktarMeydanı

ismi TümTürkTarihinin

Ve
Türk Milletinidir

"BayraktarMeydanııı isml.Türktarihlnln ve Türk milletinin ismidir. .onu hiç bir Belediye
iveya hiç bir prensip anlaşması de!iJiştiremez.Bu büyükhaksızlı~yalnıt Kıbrıs Türklerini rencide
~kt~.değiJ;Türk tarihi ve Türk milleti i.le ilgi.Ii otan.herkesl Fnu!~essir~tnıektedir.
Lefkoşa Türk Belediye azaları milli şeref ve haysi.y!3tinıi:ze
dokunarrbu
elim hadise
·· .... ,,
..
..
.;·:·_,_.·-,:

\ mda. şid~etle protesto

_....

.

·,

.....

_.

ederek Belediye Meclisi'nden uz~kliş~c¥ktar,ı. ve bu .bür.Uk haksızl.ığı

ku111ete bÖJün açıklığıyla belirterek onun kanuni mü~ahalesini işt~yep~lderf ~erde> sadece blr Türk
~iye ~za;ri.bucihete gitti ve diğerleri bu arkadaşlarım m~cili;te?destekı.ernek.ıJiumunu

bile

ızmeyer~K·seyirciiva;iyette kaldılar, Böyle.yap,rnaklada, .Kı.br1·~/TY[~'1riri?.1i.1Ji··ş~.refy.tı-..mcı~sasiyetini
il~n~!~.E,ff bu; erı'önemli meselede Rum Belediye azalarının veBunı.Şt?l~diy~i~~isinin•.~P)~linehizmet
·;şJ>:!clülar.
>CıısayraktarMeydanı" isminin "Elefterios VenizetÔs"y*pılması kar$ısırida bütün Kıbrış
rk.lüğü.¢ıı.·9~fin bir teessür Içertsinde kıvranmakta lken, "Hatkıh.sesi"· Gazetesiis~Wibi;Dr. Fazıl
,çQK·.aerirı

~İf Sükutadaldı. Nihayet dile.gelen Küçük B.ey merak

ye

heyeoanJaizatıc;1t<p~klayan halka

z:iyeti .iırit~tij'ôakiy~rd~bin bir tevil . mı,ığalatave gaflar ile hat@şn hatflya düşerek het~y~i.hc;1yret ve
j

·¢~sürıeriçJii$incJe-bıraktı. Bayraktar. Meydanı'nın resmen ismi ·~ÔkıııU$! B~yral(tar Me~danı ·isminin
~ğiştifilmesi Türklerin Belediye Meclisi'nde hiç bir şey yapaQakdururn~a 3ı~ariı,,.~'rınıni9etioesi imiş
e iş yapmak için Rumlarla el ele v~rmek.lazımmış.Kıbrıs Türk.cerrı-aaiinın;,llJi vetarihi şerefini
flrbeleyen bu. elim hadise, karşısında Türk. gazetelerinin sütunlar dolusu ve. günl~rce yazı yazması
:QştE:ırişmiş.;. Böyle gaflar ile teviller ortaYıa atan zihniyet ve düşülen bu müthiş mantık hataları
arşısında lnsan hayrat ve teessür içerisinde kalmaktadır.
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•·H~i~,ml~ıp{@.l~şiisıyeti
Kıbrıs;l;ürklerinih~ri~t~~\/ıfüiİlilJi~lerbeslediğine
günkü. varlık Ve·.t)~hliğiırmutı~f~z~?~İrnısırıde,'rnilli

asla şüphe yoktur. KrbnsTürklerlnin

hisleri en büyük etken olmuştur.Bütün cıda

irkl.erı ·.Ari~~~t~n·,ı•k~'~i;rn·büyü~.. s~y~iYhis#-i·.beslemekte
ve bütün kalpler Türklük lçin çarpmaktadır.
,Kıbns1ı ziyaret eden"J"ürkiyeliJTlisafirler karşısında Kıbrıs Türklerinin hissettiği sevinç
alaka Anavatan<haşçetinin en bari£ mİsaliQir, Türkiyelf misafirler karşısında heycanla çarpan
):';._._:.\:: -<·:· ;··.:-·
. <·:,·
.. , <',::r'.:')\·:_:·. :.·.:·\·i.::.'..- _ _ _ - _ - .
.. . ·-'._:--:-:.·
I
reklerin asil hişlerirıi ve yüzl~rde l:>elire.q.şevgi if.adelerinianlatrnağa imkan yoktur.
Kıbrıs Türk.leti

rri'un hi~li:itiht

; 'Milli tatihlerine ve mim an'anelerine en samimi ve en

lbi hislerle bağlı bulunmaktadır. BinaenJı~ih,·~~~~e~elik "Bay_raktarMeydanı" isminin hiç sebepsiz
cpeK haksız olarak "ElefteriosVenizel.oş",;~pılması Kıbrıs Türklerini ziyadesiyle müteessir etmiştir.
Jç.birhadise halkımızın mukaddes hissiyati111':buderecederencideedemez.
Kıbrıs Türkleri mfllj hi15!erirtden en büyük gurur duvmakta ve · milli müesseselerine
jgLgösterilmesini en aziz bir dava saymaktadırlar. Lefkoşa Belediye Rkis.. i'.hhı ;'Bayraktar M. ,exdanı"
mini. "Elefterios

Venizelos" yapmasını

,

Kıbrıs Türkleri

en büyük

lıcıyret ve

rşılamaktadırlar. Bu milli şeref ve hayşiyet kıncı vaziyet karşısınd~.Lefkoşa

teessürle

TürkiBelediye

zaıarından üçünün hala daha sandaıyelerini terketmek istemeyişi hayret. ve. teessürü bir kat daha
rtırmaktadır.
Kıbrıs Türkleri "Bayraktar Meydanı " isminin değiştirilerek "'Elefte.rios Venizelos"
apılmasını şiddetle protesto etmektedirler. Ekselans. Vali'ye .gönderilmek üzere hazutanan ve
eayraktar Meydanı" isminin tekrar iadesi için hükümetln kanuni müdahalesini talep eden dilekçelere
ayın halkımızın adeta yarış edercesine imza atmakta ve bu elim hadise karşısından~ kadar hassas
ve<müteessirolduklarını her yerde ve her vesile. ile izhar etmektedirler.
Kıbrıs Türk halkının mim hisleri eh kuvvetli ve en asil duygulardır, Kıbrıs Türkleri milli
eseleler karşısında en büyük hassasiyet göstermektedirler. Lefkoşa Belediye Reisi ile Belediye
zalan bu ha~sasiyetitakdir ederek milli ve tarihi şerefimizi rencide edecek hallere meydan-vermemeli
idi .Bilhassa Lefkoşa Türk Belediye azalarına bu hususta en önemli vazife düşmekte idi ; Fakat onlar ,
. Şanlı ve mukaddes "Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venlzelos" yapılması karşısında bile
Belediye Meclisi sandalyesini işg.al etmeği ve oturdukları sandalyeden ayrılmamağı en büyük vazife
bilmektedirler.
Halkın Sesi Gazetesi sahibi Dr. Fazıl Küçük Leymosun şehrinin felce uğramasını
görür ve tt;ihlil ederken bir sokak isminin değiştirilmesi karşısında istifa eden ve hapse razı olan
Rum Belediye azalarının faaliyetini görüp tahlil edebildi mi ?
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~lediye azalığına seçilerek o sene ilk defa

~·if''.i~ı~r:f+g~iı·IJ;iw~kıarının•
, ,,,,, , ...•, . ,,,.,·,<••. ··,, .. ,·•
. genişıeuımesi.. · hususunda kendi topraklarından

ijiy~ıyff\~.~j~;~!f
.

q;~{~~~ıer, açılan yollara kendi isimlerinin konuımaeı ve o ismin

·,~f-~~;!i~\;~bj';{K~i~r Belediyece tasdik olunduğu takdirde Belediye'nin,
~Hlrp~~i:vıtt:~ş'4$'ilir1ct~faaliyetleri.
bir dereceye kadar kplaylaşmış .olacaktı.

k~

~,hjşı~iıJ~'.ıir\~q!,¥cikaklarınisimleri, Bel¢diye· Meclişi'nce , Türk ve Rum

~hta~V,ipB1J\:ıct4ktan
ve hükürnet tarafından da tasdik olunduktan sonra sarih
,,.,.,,,,
,
.
.

, ..

.

·,,·.·

•.'

',

,

·1ı~Jijk~ıct·ıt~

kanuna aykırı hareket hiç,bir zaman vaki olmıyacağma göre

•:;,;~-~ı\,i~'in.tefkoşad~ki "~a_yrakta(Meydanı" is.mini "Elefteries Venizelos"a
. }K~r~r.aıırirrtkctığından ve bu karar hüküm6ıtçede tasdik olunmadığından
':'<·-:...>

_··... -

.

,, ,ıeyh E3~1ec:liye karar defterinde böyle bir karar olmayınca pek tabi hükümet de
i~.rniş demektir.

H1ikm Sesi'nde neşrettiği bir yazısında Dr. F~zıl Küçük

f~ı'~r~cf

Belediye azaları

t~rıi'~şr:naşıolduğunu yazmaktadır. Lakin vaki olduğu iddia .edilen böyle bir prensip

: :ıct.t>if::;e'RfH~,~-~nıJşta~IOlsun yjne de vazolunacak yeni sokak isimleri yine Belediye Meclisi
)t~}afıhci:ah':t~ş~ipefüldikten sonra hükümetin de tasdikine arzolunması icap etmektedir.

,),.?

;';µ<iuzderı şehrinHufu semtlerinde açılacak yeni sokaklara Lefkoşa Belediye Meclisi

.;/R,i.irjj13¢j~~iY~'~Z~lcıötarafmdanrnünasip görülecek isimler ,Türk semtlerinde açılacak sokaklara ise
y.ğf~,13~1.~.~Jye;~:z~fantarafından
istenilen isimler-Belediye Meclisinde karar alındıktan sonra hükümet
}Jifflrif~ff1asdikedilerek konulması gerekmektedir. Yoksa 382 senelik tarihi bir mazisi olan "Bayraktar
0Meydanı" ismi yalnız bir kişinin kararı ile "Elefterios Venizelos''a tahvil olunamaz .Türk milli his ve
<• JÜrÜrunurencide eden Lefkoşa Rum Belediye Reisi'nin bu yanlış hareketini biz Kıbrıs Türkleri şiddetle

·: protesto ederiz.
.

Diğer taraftan "Bayraktar Meydanı" isminln değiştirildiğinde Lefkoşa Türk Belediye
'

az~l~rınıfr haberdar olmadıkları iddia ediliyor. Bu nasıl olabilir? Belediye Meclisi'nde sandalye işgal
edefoki.efk,oşa Türklerini Temsil etmekte olan Türk ~elediye azaları nasıl olur da "Bayrc}ktarMeydanı!'
is;imi.n~e,ğiştirilmesinden haberdar olmuyor?Yoksa, Me'clis'te yalnız yaldızlı koltukta oturmak için mi
bulunuyqrla_r
_ ·i?_.. Belectiye'de olan haklarımızı müdataa etmiyecek olan Türk Belediye azalarının daha

,·.· · · · /'

<···<·.

fazla bu Röttukları işgat etmeleri cemaat aleyhine olmaz mı ? "Bayraktar Meydanı" ismirıin."l:.lefterlos
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.nizelos"a tahvil
elediye

edilmesi

Meclisinde

· Llruldukları yaldızlı

hala daha

de

ıç

tppyekün

sandalye

koltuklardan

ayrılmak

"Elefterios

Venizelos"

rcih mi ediyorlar?
nulabilirdi

karşısında

istifa etmiyerek

işgal etmelerine
mı istemiyorlar?

Lefoşa Türk Belediye

bir ti,jrlü

mana

Yoksa bu.koltukları

ismi şehrin diğer bir yerinde

azalarının

veremiyoruz.

Yosa

, cemaat haklarına

açılacak yer1i bir sokağa

. "Bayraktar Meydanı" isminin de{Jiştirilerek yerine" Elefterfos Venizelos" isminin. konması

ç:loyru. bifhareket sayılmaz. Aziz Türk şehi~i Bayraktar'm yatliğı topraklarda~ feda edilerek

19ılan. bu mey~ariif'Elefterios Venlzelos" .i~mininverilmesi , yalnız Lefkoşa'da değil bütün Kıbrıs'taki
;Üı'kefkar ı umu!Tiiyesiarasında büyük l?ir hoşnutsuzluk uyandırmıştır.
> .·.

Bina.enaleyh 3Ş2 senelik bir mazisi olan "Bayraktar Meydar:,ı" ismininfokrar yerine

(:irjlerektürk efker I umumiy~si 0raStida yar~tıl~n bu hoşnutsuzluğun giderilmesi iÇin hükyır\etin tez
~imandafaaliyete geçerek kanuni ;oıı~r~an hal~ımızıikorunmasmı sağlayaqağını ümi.tetmekteyiz.

Bu arada adanın bir çdk. yerf~fip~& Türk cemaatı ' faaliyete. geçerek ' Lefkoşa'daki
fa Türk şehidi "Bayraktar''m.isminiri·Lef;oşa'~tjrn
Belediye Rei~i tarafından "Elefterios Venizelos"a
.,
··.,
..
_•.·

·

ıvH edilmesini protesto etmek Ô~erearal~rında imza toplayarak hükümete sunmak üzeredirler. Bu
11l~1arı· tlaVi dilekçelerin yek,J)qü~ili;ıd~ngi.İtj<tk§t~~rmaktaolup bunlardan birçoğu da idarehanemize
·öbderilmiş buluhmcıktadır. Dôh:gr~i;~J11,ald!ğ.ıirlii bir dilekçe .220 imza taşımaktadır.
······•·.•. .•.· • · . . •. •. . •. . . .••.•. . · · · · •· .·•·•.•. . ·iBinaerıa1eyh:'..,'.azi~}t~r~•~f~i~(".Bayraktar"ın•topraklarmdan binlerce ayakyer feda
· qilefE!l(açilaıi:,.13aYraktarMeyda~'ı•·jstnLhi~bii·~aman kanunsuz olarak Lefkoşa. Rum Belediye Reisi
;,.':·:•

.•

:'·,,·

.•. ·-,·,-.0:-.,,-'._.,

•. _,':'.·.,·.'.·-

:$r~fındari)Bf

~tlrWı~.rn~z. t~f
'':•.;i:.:,,_,_ -:-.• ·.

-_.-·

.

·-.-:.

i.~'.~0111;tıui~~.!.!~~t~····g~~rn~sini•·

,·

:,,··-.·.:·:f.::•.·.···-,_

(ca~a~tı

.

_·... _:-_:_

'.-_.:·- ...

~u,rbilli

ve tarihi hakkımızın tekrar yerine getirilmesi için

beklemekted;r:· .
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Bayraktar Meydanı
ve
Halkımızın Temiz Heyecanları

Kıbrıs Türklerinin en mukaddes ve tarihi yeri.BayraktarMeydanı olduğu-halde Lefkoşa
Reisi He Belediye MeclisFni.n bunu takdir edemiyerek 382 senelik bu tarihi meydanı hiç
kanunsuz olarak "Elefterios Venizelbs" yapılması ,karşısmda bütün ada Türkleri haklı
~yecan ve teessür duymaktadır. "Bayraktar Meydanı" lsrrıi.ni de~iŞ,titmekle işlenen hatayı Lefkoşa
Jediye Reisi'nin düzeltmesini bekledik durduk; Fakat intizartcıt,ıııız hep beyhude oldu. Lefkoşa
lediye ,Rei~i millkduygularımız iletarihi mukaddesatımıza karşı:~Jıaıışl,ı bir zihniyet güdecek yerde

if 3

ıer.i.tc4ncide ,edici·,.~eyadatt.gazete sütunlannda.. yay,n.ıarnaktaf1f i
/.• . <,

.> i•..·.:•tsiz?şanh.l7ürk

'.~~di .

şehidi Bayra~tar'ın tarlhi meyda9ırnN3)82senelik isminin pek haksız

Tü{k

arak :ct~ğiştirn~r~i:<~·k~.rşıs;nda Lefkoşa

Beledi~€! atrıanq.dan

yalnız bir tanesi gereken

~sa~iyetigöşt~çereıKistifı:ıeıJ1iS piğerleri ise sü.kutyolµile röi!li.;yeı:~'triİ/lıi~lerimizi rencide eden bu elim
cıdis(fyrort'b~s etırı~ıc ist~tiilef: Burııarın.·arasıilda'$~ıüt1~,n ~ıtLFc1zıl Küçül< teviller ve tezatlar ile
.·.··caı~.~a;~k\'.a~ıediiMıvıe.6ıisf sandalyes,indeni~yrılrnaY~6~öıhii~tılc1ttl./or..• Fazı! Küçük 'ün itiraf ve
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Fifıyk cıeQW.'NF~¢ıkıc<~r4fid~frJ>ııe' geçmeyetces.~ret göst~r~iV~?'.i~~ Jıt·~µ y#rnan· · ve müstesna itirafı
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:Ôrulmakıişteyişjn~akıl·erdireıniyoruz ..

ı?fjı.~!~·····,n~10lf~~m~\~Y}f}..(jjy~ . • . Mecı!s.ind~ . . ,. . sard~lye;····işgaıı• .•. içi.rl\~eı,~.diye-·kapısınd~n . • ·,•. ~·irme. cesareti
vJremiyorµz. ·. Hele bu tarihi Türk meydarıinı'~ ."'Elefferios ~enizet6s " . yapılması

~~t~tme.sip~:.:m~n~:

)Jı'fitıtj·J

~i;ipar~k l:.efl<oşa B~lediye .Reisi'hirt·\/e.Rum· Bel~diye a;al~rının amaline

•ıtrnet····~t~~;iri&,d1&~#e~iqıiz.··kalrnı{or.
',: '( ·.·,:I.·:·:··.· '-; · :/. ,). ,:,"i::__;::'·:'.:\:..:·.··;/(ı/:~:.,::;·._...:-/ .... ·.·...·;:•,.'):·',

: · '\~~Yr~Rt.at.·

J\lleydanııinın( hiç;Ju+umsuz

ve haksız olarak "çleftedqş·· Venizelos"

/kafşısı.nd~. lı~ll(uTiız .büyÜk <leessür. ve h~yecan.·.duymaktadır. Bu vaziyefi karşısında
hükümetin kanuni mü~~hale yaparak "Bayraktar . Meydanı" isminin tekrar yerine getirilmesini
Ancak bu suretle teessürlerimiz giderilebilir. Acak bu suretle Türk cemaatı tatmin
edilebilir.
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Wçsuaı
Şanlı Türk şehidi Bayraktar'.ın' -Kostanza Tabyası'nda şehit düşmesi dolayısıyla
bir isim olan ve Türk tarihi İle Türk 'riıiUeUne ait bulu nah )Bayraktar Meydanı"isrrtinin hiç
.·

.:

epsiz. ve kanunsuz olarak "Elefterios V~ni~elqsuyapılması karşısınd~ eyvela ses çıkarmayan ve
rada tevil ve muğalatayoluylaRum.ameline,gjzmet

eden Dr. KüçÜk'e üç sual soruyoruz. Her işte

atılrnak , her faaliyette kendisinigöstermekfot~yen ve sırasında effküçÜkmeseleler için sütunlar
su yazr yazarak böbürlenen Dr.. FazıI Küçük'ün bu üç suale cevap vermesini istiyoruz.

Bir defa Meclise· girip vaziyeti yakından görenler ikiııci defa Belediye önünden geçmiye
cesarefgösteremezler

diye yazı yazqığmız; halde ve itiraf ettiğinize göre hakikat bu

merkezde iken ne diye ikinçi

defa olarak Belediye azası olmak cesaretini kendinizde

gördünüz.? Yoksa prensip. anlaşması yaparak "Bayraktar · Meydanı" isminin "Elefterios
\(enizelos" yapılmasına sebep olmak için mi?
"Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venizelos" yapılarak bu mukaddes meydanın tarihi
isminin değiştirilmesinden hayli zaman geçtiği halde neye sükut ettiniz? Efkar ı umumiyenin
haber alması ve Türk gazetelerinin yanık yanık feryat etmesine kadar bu tarihi ve milli
mesele hakkında ne faliyet gösterdiniz? Yoksa bir Türk Belediye azası olduğunuz halde .
"Bayraktar Meydarn"nın cleğiştirilip "Elefterios Veni2jelos"yapılmasını tasvip ile sükut mu
ettiniz? Yoksa prensip anlaşması ve Belediye Reisi ile olan dostluk mu sizi sükuta ve Türk
haklarmr fedaya sevkediyordu. Bu acıklı rnes'ele karşısında 80 bin Türk heyecan ve teessür
I
gösterirken sizi sükuta sevkeden ne idi? Seksen bin Türkün haykırmasından sonra ancak
.

•.

birkaç söz söyleyebilmenin kerameti nedir?
3- Şimdiye kadar ne qiye bütün adadald Türk Belediye azalarını '}oplamak lüzumunu
j

hissetmediniz? Eğer ortada bir cemaat davası var idiyse şimdiye kadar ne diye hareketsiz
kaldınız? Yoksa "Bayr~ktar Meydanı"nın "Elefterios Venlzelos" .. yapılması" karşısında
mevzun yaymak ve efkar ı umumiyeyi avutmak mı istiyorşunuz:? Eğer cemaat işlerindeki
bütün faaliyet ölçüleriniz ve vazife telakkileriniz bu merkezde ise cemaat mümessili
olabileceğinize sizi inandıran amiller nelerdir?

C\
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Vah Zavallılar

Tü'rk tarihini

ve

Türk muk~qdesatını ilgilendiren "Bayraktar Meyqaru'' ismini.n hiç sebepsiz ve

~anunsuı; oıarak"ElefteriosV~niz~los" yapılması karşısında büyük teessür ve heyecan duyan Türkler
~ğlr başfl{.Y(~/.~ariµ.nÇ:Jrçevesid~hHindehareket etmekten asla. geri· kalmamışlardır. Türk vakar ve

de i~~rıtlfoap

~eoU!m~.?.li~f
ett.irrrıe~f~cir.
. ....· .· . •. .
.
.•. . . •. .•. (. • . . .
.
ş~ni,Jµrıt.;ş~flı.~iqirı
ismip!n. Mksız ve ıoıun1ş~? 91ar;1k .değiştirilmesi ile işlenen

rııukaaq~i

. ···ıt~iltfil\ltifl~liltilitlilfti!ltliıii:~::;.~:~
.n

b~~ı:zav~Hılarsafsata

·:•·dy,r~nıcı

'.düşme~tecfüler.

Bu

f![il}fd(!ii;rıt~tt;t~~!~tzt;E~t~:
fedi

ıani · olabilir? t~rihimi~İ ~e ~ukkdde~atımızı ·
.etmemizi icap ettirert · bir dostluk · nasıl dostluk
dlabilir? Çam devirmek ÖLJk:;ıt\i~r~i"''i'',,i ' •....• ·.... ·.··.. ·,
·.·.·. •. ·. ·.·. . . .. . ..
Kıbrıs Türkleri; Ru'lify~ta

dosfgeçinmek

•,.·,:·:·.,.:,,._. '..
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arzus~ndadırlar. Nltekiırı dairh~ hakiki
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. cJoştluk. hisleri besleınektep\tl~{Kıijrıs'"-r:li'r~ı~iri.ı:neml'ek~t .Kanunlarıııa hlirm.ef etrrıekle de en büyük
yijdan rahatlığı duyacak yaradı!ışta:~~ilJHtihi~fJ,/
.l~kları.rnızın gasbedilmeme;inrist~~ğk{Jqt;bii

FaMt dostluğumuz~n mukabilini ~örmek ve kanunl

t\akkımızdır!

no
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Bayt~~farMeydanı

"Bayraktar Meydanı" i~mi .· Turkt~/ı,~fne•v{Jtjrk

·.milletine aittir.

E3~ işrni.değiştirmek. isteyenler

tırk. milletine, TürK tarihine ve Türk rnu~~cı;ı~a:t;na.karşı soruml~d~rl~r! Hi~bir sükut ve hiçbir tevil bu
;tınıluluğu.gide,r~ih~z! Bu bµyükhJt;;i:aui~ıt~mez.
.

l{Bayr~Kt~r;·Meyda~,"isminin ••El~ttedö$Venizelos" yapılırıa~Fkarşısınçjaı;ürkiye basım da ilgi

~Jeessür duy~J~taçJlr. Ni\ekim Türkiye g~:zeteleritıde bu yan,;ş.

V; Kanunsuz hareketi takpih eden

Rt~~İr; P.ziz,. te. ş~nlı Türk.şehidlmin.382 seneliktarihi

zılar. neşt~diı.mf
.

i.s.mi~ saygı .gösterilmesinden

. tarşqUa~e•hiçbirhareket olama?!

/ •.•. . ··. ·. ·.''Baxra~,?c~~~~!n;,;···.;snıihi~ ./.~ı,~~Jfiös .• venizelos" yapılması kartşısında• Lefkoşa Türk

0\~~~;,'~~;}.0~~,rı ye '~f'11)l¥2YI:~.~~Hllyktedir.. Şanlı Türk . Şehidinin • . mukaddes' isminin
0

"eı~~.iy~

,~i~UriJ&~~İn1.•tliJ~R~t:'t~Qfk E!e,lecfi¥~;;;~~JfGtiiddetle . protesto ederek ..bu haksız ve kanunsuz işe
~~p qları)~ıe,diye,\',M~6ı;şi'nJ,.
Bayr~Kt~tı'.ı{;~nırye. şerefli ismi yerine. getirilinceye. kadar . terketrneli
:.-\/:'i/\':·,?-/:;:-:\·,:\?/;/:/·::'. ,: : -·:·<(\_-·'c-'·:\:,"':/?:)'.· i-:\'.t..f·::::.: .: '::<:\' .: ' ·,··.\·.··' ·: : . ::·;--.:::-·\i\·.:_<·'. :. : •,__·;::\:.:\

ı~:rı {~gr~ ]~~irıif,t:· J.ürKt~rihini renqid~ E3~erı böyle bir haksızlığa sebep olan Lefkoşa E:leleoiye

/:,)<:/.,::-._::

'

'

/,~IJ~·i.'nd,~:J14r~;q~;1~·rinin,¥~ri o.ımamc\lı.dıriBuh~sustagereken hassaslyetiyalnız Sayın Hasan Fahri
ar~fr:g~~t~(ı~~~,iştiffe!mii···fakat

diğ!rüç

Türk .Beledzye·Azası bu arkadaşlarını destekl~mek

;gınunu bil~ : ŞE3ZmiyerE3k yerleştikleri,, $e'ıediye Sandalyeleritııi yitirmemek için ne yapacaklarını
}$Ünerek.sÜkut •. veyai)evit yoluy(e

h~tJ

Üf'.efine hata.. işlemişlerdir. "Bayraktar Meydanı" isminin

•1'Eiefterids Venizelos" :y;;~ılrrıası karşısırıd~ sukut eden Halkın Sesi Gazetesi sahibi ve Lefkoşa
E3Ie,diye .azası Dr.Fazıl Küçük nihayet' bitkşç söz söyleyebilmiş ve. daha sonra da tevil, muğalata ve
elec:liye sandalyesini terketmemek ile·R4m amaline hlzmet etmiştir. "Bayraktar Meyc:lanı" isminin
.,}efterios Venizelos" yapılarak Türk c~~~JfJnıp en büyük darbe yemesi karşısı~da gereken faaliyeti
gçsteremeyen Lefkoşa Türk Belediye azaları; .Şeled~ye Meclisi'ndeki sandlyelerini halkın reyiyiyle ve
halka hizmet etmek için işgal edebrlc:li~leyini acaba ikinci bir Belediye seçimi geldiği- zaman mı

Ill

İlhak Yaygaraları

Kıbrıs Rumları adanın Yunantstan'a

ilhakı için tier fırsatta yaygara koparmaktan ve bütün ada

halisi Yunanlı ve günya siyaset ve hadiselerinin
e.•.mütalaa yürütmekten

biricik ic~l:,ıadanin Yünanistan'a

ilhakryrmşqlb!

fikir

çekinmemektedirler.
'
'
..

İngiltere Kralı VI. George'un cenaze törenimüoiise,9e\ıyle ~titanya'yı ziyaret ederıYünan Kralı
.aul'un buzlyaret formalitelerini bileil.hak nazarıannem~t~laa

eden···Rumgazeteleri, inqiliz-Yunan

ostluğundan ve .191S'te ingilterenin Kıbrısı Yünariistari'a
vermeyi<teklif etmesiiıderı dem vurarak sözü
.
,-,

,..

'

!haka getirmekte ve Kıbrıs ehalisinirn.·ilha~ın·~erç~~l~şıtıesiniiste(iiklerinFyazarak bütün Kıbrıs halkı
IJıakemeli güden Yunanlıymış gibi sayıkl~njaıa.rcıa.t>ulurım,aktan
çekinmemektedirler.
Fanatik düşünce ve milli taassGpl·if"l~ıirtl~nn,.hazarlarınrbÜğulandırabilir. Fakat bu buğulu
azarların daldıkları hayalleri hakik~f ~~nidaı/kaçıar' sayrklarnaıari ·. ileri götürmek, bilmem nasıl
labilir? ...Kıbrısın bütün.nüfusunun

·Rum 01f~frığrye;bu.cı(l~Uz\rin9~\~ebin'den

(azla Türkbulunduğu

ff açık bir hakikattır. Bu hakikatı perdelerne,\J~\eyJ.ôim~elerkulla~f a~ asla doğru değildir. Kıbrıs'ta
iJhaka şiddetle muarrız kalan so bin'den faz:l~Tfürk ye yi11~·jl~~~ı·,Ist~rneyen makul düşünce ve objektif
görüş sahibi birçok ~um vatarıdaşı~ız:~ffcııJ.:m~kikf ğÇ7~erkefdT iken Rurn liderleri ile Rum
gazetelerirlin bütyff~da. ehalisi Hhakı .ist~rıniş Qil:>i,i{ade,kyll.ınması>hiç
g.e.doğrud~ğildir. Kıbrıs Türkleri
ff gibi hakikatten ·utaKve milli yar11.1/v~..ir~~;Q1i~i}e11¢ideeder{ b~y~11~t.ı>~sla müşaade .edemezler.

·utıakını.i•.ncıs.ıtt!cl!~p,i;rctebilirleı'?i 1;-1~:~;\:x,~;/4u1kikat.ıan .• · gön.üıiiş~rısırrtnd~n . • . i,baret ··s.ın.an. Rum
:atandaşları.01ıztr&~ii~s,~ıı.~.ye;,a?a·~~i4ft~~~qr~;'\!Ufnıal~rı'.
tten9z/~aha fikir Y~·.d.üşüncelerihihak ve
·.•adalet icap!annagf ~·#yarıa.rnadi~l~rırır~~~~rrrnekledir.

. . ·...·

. Kıbrıs Türkleri adanın iün~~istan:a Jlh.~kını en büyük feleket sayarak şiddetle protesto
et,rnektedir. Kıbris adası el değiştirecek olursa·oriun:ill< ve aşıl sahibi olan Türkiye'ye iade ectilmesi
ı<ıbrısTürkleri'nin biricik ve · en kalbi arzularıdır. Aynı zamanda Kıbrıs idaresi el değiştirecek olursa ilk
sözün Türkiye'ye ait olacağı da Kıbrıs Türklerinin en samimiinançlarıdır. Kıbrısn Türkleri bu arzu ve
inançtan aldıkları ümit ve cesaretle günlük faaliyetlerine ?evam etmekte ve Rum vatandaşlarımızın
ilhak yaygaraları ile rencide edici sözlerine kıymet vermemektedirler.
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Bayraktar Meselesini Protesto Eden On Köy ve Kasabanın Dilekçesi
Ekselans Valiye Gönderitdi

"Bayraktar

Meyd~(lı''nır1. "Elefterios

toıesto etmek maks~dıyiı:ı\ôn

Venlzelos'a

fork köy ve kasabasuun

ilekçelerdün· .:~ef~o~~·KQrhisetU~i)aliı.tasıyla.

değiştirilmesini

nezdinde

~azırıadığı ve binlerce imzayı ihtiva eden

E~Jefan~·\ı'~i;.~e.9gnd~rtlmiştir

. Şimdiye' kaa'ar'.dil~kçeJıri. imı;a.l~y~nköy

Ekse.lans Vali

.

v~ l<~S~l5alar,şunlardır: .Lefkoşa, Girne, Peresterona,

~(ll'Tlid-Mandrez; Kazafana, Küçük Kayn,aklı, Çatöi, Çamlı~ôy,CKomikebir ve Elye.

>•

Yukarıda ismi geçen köy

h~U<ının ırnz~layarak L~fkCJşa .komiseri vasıtasıyla. Ekselans Vali'ye

gpııderdiğl dilekçeni~ birsuretini aşağıda
veriyoruz.
Bu dilekçenin aynısını kopya ederek her köy aynı
.
.. ,,, ....
..
.,·.

.

.

.,.

.

'

.''

·

··.·

·.,

.

.'

_

gij~kçeyi imzalayıp Lefkoşa Komiserliği vasıtasıv.l~,EkselansVali'ye gönderebilirler:

"Ekselans Kıbrıs Valisi,

Sayın Lefkoşa Komiseri.vasıtasıyla,

Ekselans,

Lefkoşa'daki mukaddes "Bayraktar Meydanı" isminin Lefkoşa Belediyesi tarafından hiç
s~bepsiz

Vf#

kanunsuz olarak değiştiriHp • ·:Eıefterios Venizelos" yapılması karşısında duyduğumuz

tt)essürün ppk büyük oldu~unu arz eder dini ve tarihi şerefimize dokunan bu h~ksız hadiseyi şiddetle
protesto eder, bir an evvel hakkımızın yerine g~tirilerek " Bayraktar Meyd~nı" isminin tekrar iade
edilmesi hususunda gereken kanuni rnuamelenm yapılmasını ekselansırmzdan rica ederiz."

Köylerdeki imza derci devam etmektedir. Gazetemize gönderilecek bu dilekçeler günü gününe
.EkselansVali'ye gönderilecektir.
Türk halkının bu meselede ne kadar haklı olduğunu Ekselans Valimiz teslim ederek demokrasi
esaslarına uygun bir kararla Kıbrıs Türk halkının bu haklı şikayetini esaslı bir şekilde inceleyecek ve
cemmıtırnızı tatmin edecek bir karara varacaktır.
· İSTİKLAL: Ekselans Vali'derı, Kıbrıs Türk cemaati namına 'Bayraktar Meydanı" na tarihi
isminin iadesini bir kere daha rlca etmekten kendimizi alamayacağız.
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Bayraktar Meydanı ve Halkımızın Hassasiyei
,
,,
·--. ....,.,i.·/:i)
...

Şanlı Türk Şehidi Bayraktar'ıntarihi ve •n'lukadq¢Sjs~itjiH,JııJ;s~~~psiz ve kanunsuz olarak
.efterios.venizelos" yapılması
karşısında
halkımız.fh,~ônd~tdJ{Ji.'yil<ıH;~/J1<aive
samimi hassasiyet
.
.
. '.· . .--,
:·,:· .. ;:·•,.ı:-·,-,_·._._·,.- .. ·- _., . ,-.-., . -·. ·.·_
,•

.·,. ·.

Mukaddes . ve: tarihi "Bayraktar JıJleyqa111,,ırıJh\c;[4?l1ti1~Öz.)\,ğ:.
oizelos" yapılması .karşısında bizleri yfıA'/z.,fıfrf~~~~~rf~\\§¢sitıi

keiıı~nsu?-

olarak · "Elefterios

Yükselte~iTür~ye

basını da

pımizi son derece mütehassısve·minnettaf?tme~~~~·fr:),,1L .">·.
.·
<
Kıbns Türkleri "Bayraktar Meyd~ni''.ismiııin'.tij~ja(yefiıie gititilrTiesine J<ac1ar haklı şikayet ve
t~cadelesine devam edecektir...·~ottJ$~stahiJbi;f~yiı.tt{~ükcif6Jaise;i.
1ürk B~lediye azaları."Bayrakt~rin~faatıi'ti!tn.iııi~i,,~,k~~ridsVJHiz~Jos"

örtbast·iedemez. Lefkoşa
yapıım'asına sebep olan bir

lediye Meclisi'nde nasıl aza kal~t>ilirler? Tütl{:~e"İediye •.üyel(:}riciin yapabileceği bir tek şey vardır
~Yraktar• 'Meyd.apı'.'.· .• isminin.tekraf '.i~~q~}7tirj[i(7Kx~pıian·····büyük • haksızllğ·ı.n düzeltilmesini. temin
)iı:r:ı~tcveya hemen J>~l~diye. 8t<İtıfa;q/:ik,~lijstifa etrn.~l<tir. Günlet geçtiği halde hiçbir müsbet netice

3

''9ro~tete,~'~:JA~~~~ı ri0ı;irt.m~~tiğJdf~ıprı~-rtt~ıerrnin

0
fu.YITTiar,:?f~yc1a<'.~~t~ix1Q~2.··t~r,r,0ij~~~v3i~)tjne

•·~.,,i~.~~?i İ·~~Jfi~(~ô~'~r.,.f=a;ı"~~~u~c~f~~·P.m••.~ukuttan·
'·.

• .

. ••

• '

e> , .

e., , , ,,

dini, tarihi ve milli şerefini rencide eden bu
sonra tevil. ve avutma yotlarına sapmış fakat

.giqerek .zamanın· bu· elim. -hadiseyi unutturacağını
';rıs fcÜ.f~lGfjıl~'~f~iy<tteessürü ve Bayraktar'ın 382 sene!Jk tarihi ve muka?de~

·•ce; ,~.s,ıii·dlfrrn~¥~~(7?Ktir:

.
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Kıbrıs Müftüsü Parti Organı Olamaz

.Müftülük

meselesi

dolayısıyla

İslam dinini

ygunsuz bir şekilde dinimiz ve din meseleleri

memleket

idaresine

baş

kaldırmalarına

ele alan K.üç~K Bey hiç

hakkında neşriyatta bulunarak Cami mensupıanrruzın

ıalkı meskenete , ten belliğe , cehalete sevketti9inden
ipi

ve din mensuplarını

dem vurar~k carnl başlarımızın

temas

ederek

din

reisimizin

Kilise adamları

kendi tarafımızdan
'-.•

rçilmesine rıza gösterilmemesine temas ediyor . Dini reis seçme ile Cami mensuplarına hücum etme J •.
tfc!sınd13 nE:3 münasebet vardır? Yoksa Küçük Bey din reisi olarak seçmeyi tasarladığı şahsın Rum din·
isi gibi siyaset ve parti ile meşgul olmasını ve memleketin dini ve siyasi işlerini geri cepheden bir
ıytıncak gibi .ıdare mi etmek istiyor? Küçük Şeyin İslam dinine karşı kullandığı ağır ifade çok hayret
ericidir.

lsıam dininin "Günden güne baş döndürücü bir süratle tedennlye yuvarlanan" bir din olduğunu

<El.rt: sürmek asla hakikata uygun değildir. Bilakis İslam dini terakki , medeniyet , zamanın icaplarına
:pre yükselme emreden bir dindir. Bu tedenni İslam dininde mevcut değil belki Küçük Betin bu din
~kKırıdaki inancında mevcuttur. Fakat·.b<>yle şahsi bir inanç ile. İslam dini hakkında ağır ifade
i~!l~narak " Gü~den gOne baş döndürücü·!:>irsüratle yuvarlanan İslam dini ...." demek İslam dlnlnl
Jlkkıyla t>mp anı~madığmı ilan etmek olur.

.· ..'.:··:-.•
..

·.. -·::,'

·

}'•,

.·.·..

.

-.·-·-.·.

'.--

;·

.

_

.

·.·.•.

)iKıbrı~a\*i~dilil<,~u yüksek makamı.hakkıyla dolduracak uygun ve eh1iyembir şahıs olmadığını

liQkümefaçıkça}kapul ettai için Türkiye'den Müftü celbine karar verdiği bir hak.ikattır.Bu vaziyet henüz
.d~{Ji$rlii$ ~.eQiWı'it. ~ıbrıs'a Müftü yetiştirmek jçin hiç bir teşebbüse ~irişilmemiştir. Eğer hükümet
'.

'

._._,'

'::·-.·,:,:_

.·.

,,,

'

.T"ürikiye'den tek.rar Müftü celbine karar vermiş ise Türkiye'den getirilecek müftünün ikinci 9ir
ıvı~nzilcioğlu olacağını Küçük Bey nerden ve nasıl iddia edebilir?
Küçük Bey bu yazısında .coşara~"'Sessiz ve hareketsiz kalmayacağız." Diyerek sesten ve
hareketten dem vuruyor fakat Türk tarihini , Türk şerefini , Türk mukaddesatını , Tü~k milli gururunu
ilgilendiren 382 senelik " Bayraktar Meydanı " isminin "Elefterios Venizelos" yapılması karşısında
sesini yükseltemiyor, cemaati tatmin edecek ciddi bir jestle Lefkoşa BelecUyeazlığından çekilemiyor ve
Belediye Meclisi'ndeki sandalyeye yapışıp kalıyor. O halde Küçük Bey'in cemaat meselelerine karşı
samimiyetine nasıl inanılabilir?

Bayraktar Meydanı'nın "Elefterios Venielos" yapılması karşısında sükut eden veya tevil yoluna
sapan Küçük Bey milli gururumu;w rencide eden bu elim hadise karşısında avutma ve unutturma
yoluna saptıktan sonra Müftü meselesini ele alıyor ve altını üstünü nakşeden yazısı ile etrafı
bulandırmak istiyor.
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"Yine Müftülük

Meselesi"

başhğım taşıyan

başyazısının

başlangıç

kısmmda" Kıbrıs Türk

a.11<ının şıkayet ve dileklerinden dem vuran Küçük Bey bu ·ifadesi henüz sona ererken yazısının ikinci
raqrafında diyor ki:
" Kıbrıs Hükümeti'nin
(yukarı

ibaresinde

bizden datıa iyi bildiğine ve kanaat getirdiğine biz de eminiz" Küçük Bey

hükürnetten

şikayet

ediyor

: bir sonraki

İcliğine ve kanaat getirdiğine emin olduğunu ilan ediyor.Birbirine

lbaresmde

ise hü'kümetin daha iyi

zıt otan bu ifadelerin hangisi doğru

e samimidir? Yoksa Küçük Bey bu memlekette kendi kafasına, kendi.arzusuna uyabilen şeylerin mi
dece
haklı ola.Qileceğinisöylüyor.?Yoksa Küçük eey en yüksek ruh,animakam
otan Müftulüğü de mi
.
.
...,
.
.

.

.

.

.

.eı;ıdi arzu ve emellerine uyan bir oyuncak haline g,etirmek istiyor? f)Jitekfrrı .t>u bilgileri Küçük l3ey'in
kışladığı çok görülmüştür.
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Bayraktar Meydanı ve Teessürümüz

Kıbrı~ .Jürklerinin
•yraktal.·~ey~anı.''

382 seneden

beri tarihi ve mukaddes

.isminin hiç sebepsl • ve kanunsu

olarak

torakları
"Elefteriôs

haline gelmiş
Venizelos

bulunan

" yapılması

rşisını:Ja .f1·~.:tcadar•infial hissetsek yeri vardır.
Miıır'f+Iı~ri~işe~(ve
ribille

haysiyetimizi

rencide eden bu nı~te~~f/f.hr3diseye

sebep olanlar Türk

nassasıyen göstermiş ioı~~iargı·;<Bayraktar Meydanı"na

ve ~,~kJctctes~tı•rı~>karşı ·gereken

lşka·;isi~···v~t~'.~~eI~1({;fj\larr~ayaca~
•.kalernleri .Ya~a.rn~ra.cakh
.. ·.•·•. \<:(

i •. .

• Şanlr;e ~zifı-urk•ŞE:ı~idi
Bayraktar'.ın bu mukaddes meyd8nırji '!EJefterios\/enizeıos" yapan bir
,~l~diye'rıiri}fü~c,lişiııpe

Türk üyJı,rin hala daha sandalye işg~I.,~tin~l~rıne ti,~Yret.etmemek imkanı

iUt.Y86'hU~ü~ta·:§edecliiet~kesbab
•: ;, ·ı::\\<,.-,. '.,,,,-:-,,. ,, ' ' ... ·.. '' .,.·- ,. ' '
.

I

mucibe ve sucıc1n bahaheieFRurn
amBıin~ hizmet etmekten
' ···-- ... . ' ·- .

'ş~abif~~fıı~~:,z.

• kıQr:is

;J"ürKl~ri

bti Bdada yaşayan Rum vatandaşları ile iyi geçittfnek luzurhunu pek iyi takdir

hıekte·;~i·IJil'hJsJ~tci getekeô nezaket.Ve hassasiyeti gösterm~kten ge(i. kalnıaniaktadır. Fakat
iadJidtı~~ıJl,rh;ı{gastiediffr,
.m.· .• . a·n.iy···i.·.•·g···.·.·.

···b···.····ç···

m.· .•· .•·.:, .

i· .n· ·e.·.·.·.·.· .,.·.·i.

milli , tarihLVe mukaddes ese;lerimiı:e gJr~ken say~(.g6st~fİımez ise "

.Q. i~.··. e.•.r.e.· k.·.·.···.·.se~rçıkarmam···.a·.k·.·m· e.·.s.·ke-, n.et.ifades.indenv.
e. Rum a. me..1.ine·h····.izm
..· et et····.m.i ekten

)BŞkabir şey :bl;rll~Z. ~ürkl;r kanun.ve nizarnıSra hürmet ve itaatrpek iyi.bilirl_er .• Türkler vatandaşları
le'dost geçinnıeyi :insarjl* ve kadirşinaslt!<icaplarından addederler. Türkler ağırbaşlı ve soğukkanlı
. imayı ırklaritım ırafanhdan sayarlar ... Fakat 382 senelik mukaddes ve tarihl ij,ayraktar isminin hiç
ebepsiz ve kanunsu qlarak değiştirilmesi karşısında asla sükut edemezler . Kanun ve nizam
erçevesi dahilinde demokrasi ile hürriyet nimetlerinden.faydalanarak haykırmakta devam edece~iz ve
ayraktar'm şanlı ve şerefli isminin iade edilmesine kadar sesimiz kesilmeyecektir. Bizden d,ostluk
ekleyenler , bizimle iyi geçinmek isteyenler evvela kendileri dostça hareket etmeli ve iyi hareketler
.göstermelidirler. Altsi takdirde susmakla zafiyet , meskenet , acizlik ve başarısızlık izhar edilmiş olur ki
hiçbir değeri yoktur.
Kıbrıs Türklerinin hakları tanınmıyacak ; Belediye Meclislerinde Türk azalarının söz ve iş
değeri olmayacak ; cemaat davaları demokratik ve adilane bir şekilde halledilmeyecek de sükut mu
/edeceğiz. Gücümüzün yettiği , dilimizin vardığı , sesimizin çıktığı kadar, ve kanunun. müsadesi
dahilinde haykırmakta devam edeceğiz. Bayraktar'ın • ruhu bize bunu söylüyor. Türk hak ve
men{aatlarını koruma inancı ile meşbu vicdanımız bize bunu emrediyor. Türklük şerefini her şeyin
üstünde tutan insanl~rolduğumuzu henüz urıutrriuş değiliz.
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;,.. ..,·_;.·-:...·.·.::.-.,.·;--.,:-.,.,-

__ -·,. ·-·;

•

'-·- .. - •..... -:·-.···_ .._-.,,-_,;

•__ .-··,··_,_"•._ ... :_ .. :-,·::-:,-:._c:i'_'.•.S,,:.-•

d,~ğifiş.:'..~~*~f1;?¥,}fti~bal ister .. Boş sözler , yaldızlı ifadeler ve.. mjllfy~tistiş,ajar9ıl1~1Jl~cemgatın
tiaşma g~Çlllg~"i$fiye;nler ~rtik bir kıymet ifade edemezler.
~ibt(f%htk~~~a~tı

. . '.

· hür ve demokrat bir devirde yaşadığını

.

çok iylf~~if¢tlll~ktedir.Artık

·tümre menfJatinf çalışm~k veya haris birkaç şahsın her işte &rıe.. atııar~K

ke9arQı ijpstermesine

~ydan vermek. iınk~rlıyoktur. Binaenaleyh şahısları kayırmak için her' hal<il<~tletİ,pet<;JJief11~.yeiveya

·:. : > . . . . .

. .

. .

.

. :_.-: . · ; : : .. ·. :. _' :;t- · :; >)_.: · :·. : ::-\·/·_ _.,,::':/ı:_'_/(('.;·::t:- ·: :\:_ '
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paşkalarına asılsız isnatlarda bulunmaya yeltenerek şahısları kayırmak hiçt>!fdeğ rifadie;fcı rnez.
Halkın Sesi Gazetesi intişar hayatına atıldığı zamandan beri hadiseleri. ·işin~ig~lq.iği
gibi
.
'

·'·-

.

I:ıksettirmeyi ve şahıslara hücum etmeyi bir başarı saymaktadır. Nitekim şimqi de "istanbu.ı Ekspresi"
.r:ıin kıymetli muhabirine dil uzatmaktan ve ona "toy" demekten çekinmemektedir. Kıbrıs Türkleri ile
yakından
alakadar olan samimi ve idealist Türk gencine toy demek bilmem hangi zibniyet ve garazın
.
..
eseri olabllirl "İstanbul Ekspres " gazetesinin Kıbrıs Türklerine karşı gösterdiği yakın alak~yı ve
.

.

kıymetli neşriyatı her Kıbrıs Türk'ünün ve Kıbrıs gazetesinin alkışlarnaşını beklerdik. Fakat "Halkın
pesi" Gaz~tetesi müdafaasını üerine aldığı birkaç şahsı himaye etmek hırsı ile tanınmış bir Türkiye
gazetesinin kıymetli bir gazetecisine "toy" demekten bile çekinmemiştir.
"İstanbul Ekspres" Gazetesi'nin değerli yazı işleri müdürü Mısır meselesini.. mahallinde
in9eledikten sonra Kıbrıs'a uğramış ve Kıbrıs Türklerinin dertleri ile yakından alakadar oıara~ birçok
münevverlerle temasta bulunmuştur. Bu temaslar neticesi elde ettiği intibaları ~ayet anlayışlı, bitaraf,
,·

.samimi ve kibar bir .ifade ile gazetesinde yayınlamıştır. "Halkın Sesj " <'.Sazetesi'ne göre bütün bunlar
toyluktur. Çünkü bu razılar , Küçük Bey'in desteklediği birkaç şahsın hoşuna gitmemiştir. Çünkü bu
yazılar "Bayraktar" meselesini Türk basınına aksettirerek Türkiye'nin yakın alakasını toplamıştır. Bı,ı
baş yazısına göre "Kıbfıs'ta Türkiye Milli Bankalarmdan birinin şube açmasını, Türkiy!il devlet
sermayesiyle hususi sermayenin Kıbrıp Türklerine yardım etmesini , Türkiye ile Kıbrıs Ti:lrkleri-
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rıda .d~ha sıkı içtimai ve. kültürel· t~fnğJiar ;~pilamsıni; Kıbns Türlderinin ilhak rn~cadelesini

~'.riiQ.;::::;~~;r~~;:t~t~~,&:~~ı;:~:~T:;;;;:tr~:::t~~:;::rıi::
lef getirici>; .iSlahatta {mluriacak j •ileri 9Ö.l'~Şlfr

I

kaliteli ve· presentable Ol!mlSlnl istemek

aıibul.EksresX~~zetesivasıtasiyla;Türkiye efkar ı umümiyesine
aksttireii bi:r muhabir
<\-<"···-· ._
" .. ,·, .. · .. ·-' '"' .. : '•
·•.

'

_ •.-.;,· ..

"

"

·,<···,

:·.·;:
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İstanbul

Ekspre~ Gazetesi'nin

kıymetli

yazı işleri müdürünün

Kıbrısı

ile yakından alkakadar olmuş ve Kıbrıs'.ta Türkiye Milli Bahkalarından
iye devıet;serm~yesinin

Kıbrıs Türklerine

. a sıkı t~m~sl~r ·yapmasını ;

yardım etmesini , Türkiye

ziyaret

ederek "ada

birinin şube açmasını,

ile Kıbrıs Türkleri arasında

Kıbrıs Türklerinin ilhak müca<:telesinl.Türkiy~'nin.desteklemesini ve

iye 'nin geynd~receğiLise müdürünün İngUizce bilen , yenilikler getirici, ısla hatta QUlunacak, ileri
0

u~lü , kaljtelf ve pre:entable olmasınıi9azetesincie yayınlaması toyluk değildvHalkıh $esi Gazetesi ma.hut. birk~Ç sözüyle tanınm;ş Türkiye.. gazetelerinden [stanbul

l'tqÇ;, der~en asla hadıselerfbitara( ve
Jenı9nıiş.y¢·tiırtsaç.şalısı kayırmak içir e11 büYük pir gaf yapmıştıt ,
..

. preş'iıt•d~fli

.Yazr işleri müdürü~~

samimi Qir görüşle

. J~in'.'.·.S~sr•~~~.~tesihe
•.•.•göre Kı·brıs.····Tıjrkl~tinihde~terin•i•·•····ii~t~9~ul·. Ekspres .. Gazetesi·····•.• t~yluktan
rtul~ra.~.yay°ıRl~y.lbU~eK.için . mahdut birk.aç şahşııı>mü~aafiri.• almak ve onl~rr şal<şaklamak
101dJr. Jl.kşi.tcıkd\rde«toy"•olmak.ve birkaç .şötle .şaldırışa··he(!eftutuımak muhakkaktı~.Şutası şayan
enın~~i~tttl~?il/6J.
birkaç
. sözün arkasirıda
gizH
olan
rrieddahııkirTiaksadı ve şahsi nıenfaatları
-;·.·-_-_,{;"·:./.".:>'."_':',;,',:'.\/ .,·, .;'.._·
,' ..... _,.- .. ·,:
...
'
--·' ·::,·

ii':'

' ..

°;_'.-:.:·-.:__

rum a fuedefi~~1HShJikı111ızta,ratınqant~föeımiyle anlaşılmaz buıJı:ınıı:ıJ<tqdır.

,J~~~n~~(~f~Jv;Jf.,a~~tes,i'nipK,hrıs'ı ziyaret eden yazı.işıerimüdürü görgum, oı9un ve idealist

r ]ilrlc'~~tete,çişi~fo~gıuı

pu· şekilde garnzk?rane birkaç söz sarfedenlerin su i niyeti her şeyi açıkça

fal.?t91aya;kaf.icii{;'.~.il~ln5esiGaztesl'nin bu şahane bjrkaç sözüne ve onları söyleten halet i ruhiye ye
iyret etm~melt'irr\kanvyqktur... Meğer. lşt1nbul Ekspres G~zetesi yazı işleri müdürü , kimlerle
inuş~cağıhr.\cR'~:a ~anışmalıymış! Meğer İstanbul Gazetesi muhbirinin kimlerie konuştuğunu

y¥itiı,~mr sı'nıo~eyYerıerimizin nazarmda,~uhbirlikıe
•

s · · · •.·

hiç de kabil i telif değilmiş .'"

Q:h~lde ..Jür!<,iye'den .l<ıbrıs'a g~lec~k 'gazetecilerin kiminle konuşaeağ;·nıve ne yazacağını

"iall~mSesi C3~ı:eİe$i'riihdik.t~· etmesf la~ım geliyormuş da kimse farkında değilmiş. B_öyle kati hüküm

:ye

kararlara v~(ı(ken rtiünevverlerimizi de alet etmek istemek kad~r uygunsuz bir hareket

plamaz.istanbul Ekspres Gazetesi'nin çok kıymetli ve Kıbrıs Türklerinin ihtiyaçlarına tercüman olan
..,·

şayan ı memnuniyet ya!Z.ısı , Halkın $esi ~azetesi'nin birkaç sözüne göre "her ileri hamlenin
~
pcıltalantnası "im'iş ve "bu yazıyı okuyan aklıselim sahibi her Türk ,nefret etmekten kendini alamazmış."
•.

Bunlar ne demektir? Ey aklıselim! Ey izan ! Dile gel ve anlat ; Bunlar ne demektir? İstanbul
Ekspres gazetesinde yayınlanan ve Kıbrıs Türklerinin hayati ihtiyaçlarının yankısı olan bu kıymetli
yazının· ileri hareketleri baltalama ile ne münasebeti vardır? Bu yazıların nefreti icap ettiren ciheti
nedir? Yoksa birkaç şahsı memnun bırakmadığı veya birkaç şahsın k1·sesinedokunduğu için mi bu
isnatlar ortaya atılır.
Kıbrıs Türklerinin T~rkiye bankalarından birinin burada şube açmasını istemesinden daha
ve daha tabi ne olabilir? Böylece Türk sanatkarı , Türk çrftçisi , Türk işçisi, Türk tüccarı , Türk
müteşebbisi muhtaç olduğu.parayı kolaylıkla temin edecektir. Bunun nefreti icap ettiren , usanç veren
yeri neresidir? Açılacak bir TürKbankası için arsa hazrrlamarun ve bu arsayı her ihtimale karşı eld'Ef
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İstaj1bUJ l=~s~t~s,f~z.~t~si1

tlin.eşri;atıRda , Türkiye'nin göndereceği Lise müdürünün

B~'rrırı~~

'··~rı.i!i~l~~;,~'r:tirici'. . • . ı~laP:ijtta
·i!erig~r~~lü,. ~ali2f'i,ye presentable olmasını
·· ····· . . ,; · . · · • '' '· ~d~gH;t~l<ateh~mıctJİi).{Elen'~~rçeJçbirinancın ifadesidir.

iıi&,ş ı,ı·rti~ı<itıtı ,/smunıar dolusu
,,;:\;,:·-,,-,,.,,-,.

·~imJstaıjbtı[•E.K~presGazetesi'nill

d~~te~f Yazı işleri ::nıüdürüne

~) ::.~:
....

vardır:

~~ik:başka

diktatör Zihnjy~ti•gütmek

~bu( Ekspres''yazı · işleri
id~rek:

daril~goji.· yoluyla efkar

~me~,Pi.'~as~a bitk~ç ş~tısın kendi

~·K$Pf~~1?f~~l~t~ııir!ii'.~
akıtane bir şekilde g'azet~sj.

'i~~i~tl! {y~fü

işıefi/ritci~ôth.i R,tWıs'ta mahalli.•'.·. ve.·.·. bitaraf

süt'(ıljl~rıha,/İü(~ efl(ar L unıuıniyesin~ ciksettirirken birl<~Ç $.ansın keyif

menfaatini düşünemedJ.,.· ..•• · ,. · ... · . .·. .·.,·. . · ·•·.·.· .· . ·. · ".".·.".· . . ·. .· . ,·. .·. ·. ·. ·. . · .· .· '·. ,·. · .· . ·.· . · .·.·. ··•·...•·., ·..
'·'···· .
istanqul Ekspres Gaj,~tsci121q,jÜfkiye!~i3in
Kıbrıs Türklerine kültµr~J sahada yapmakta
l.duğu yardımı artırmasını ·.v.•.~\K. ;,:;ipfış;J2is~si/nEfgörıd.e.r. ilecek olan müdürün İngilizce bil.en. , yenilikler
etkici , ıslahatta bulunacak, ıı~Jiti~~ii~ıij,;k~fifallvepresentable olmasını belirtmesinden daha isabetli
daha yerinde ne olabilirdi? M~dı~elert':ı~rriiffiİ}) bitaraf ve adilane incelediğimiz zarnan, İstanbul

spreş Gazetesi'nin kıymetli neşriyatının n~R~dafisabetli ve bitarafane olduğunu teslim edeceğiz.
. Kıbrıs Türk cemaati evlad ı vatanırlahlaklı, bilgili , millici ve hayatta muvaffak olacak insanlar
i3Iinde yetişmesini özlemektedir. HakikatbU rnerkzede iken , şahısları kayırmak için bilhassa milli
hislerimizi istismar ederek havayı bulandırmak asla doğru değil~ir.
Senelerden beri yabancı idaresinde yaşayan Kıbrıs Türkleri., milli hislerini en ulvi duygular
alinde muhafaza etmişler ve milliyeti Iman meşalesi 'haline getiITT)işlerdir. Binaenaleyh Kıt>rıs Türkleri
arasinda İngiliz müdürün hasretini çekenler yoktur. Fakat , Lisemizin başına gelen Türk müdürün
jngllizoe.bilen , yenHikler getirici, ıslahatta bulunabilecek , ileri görüşlü, kaliteli ve presentable olmasını
'

'

temenni etmekten daha samimi ve daha hayırlı .ne olabilir? Artık işin zahiriyet ve şatafat cihetini bir
,. tarafa bırakarak hakikaU görelim.
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Kıbrıs Türklerinjn en büyük ü~it ~~·l?ağl,9lcıhT~r~iy:e.'rnizi"
. iaçmasını

; Türkiye sermayesinin'·K.ı~fis}ürkferin~'.~afdıt·.etmesini,.

. nda daha sıkı temaslar

yapılmaifR;!t.:;t~mrı,s.Iürklerirıin·h~y~ti

klemesini ; use müdürünün ıngi.li~~e:,:~,ı~rJsegniklergetirici
eli ve presentable
:::-::··::·::.:.· . ·.

·. · .

~İIIIbankalarından birinin Kıbrıs'ta

. .

.

olmasını istantiut·~~~~f'~~,G~~etesi'nin
.

.

.

.

Türkiye fü:t Kıbrıs Türkleri
1İhak mücadeleslnl

Türkiye'nin

, ıslahatta buıuna~ak , üerl görüşlü •
yayınlaması

ve Bayraktar meselesi ile

.-._.-·/.-'.:_->\-\:;:::).:.·:-_-:\:/i.i1$i}·-'.J?<?\f\:{{:?.\'-,.\P{::i-:\·-_::

rı<:ian. alakadar olması en.isab~tli ve en,:ô!ğunh~rekettir.

. ,. ·,.

. _-·. _ .·.,;_\>)/:\}·.;:,\J/?/}f\\\>t'.)//S';">:,:{\i/'·i/·{/;:_:_:

0

Kıbrts Türklerinin bu adad~t~} e~~i!~,¥~\·itn.ik.l,i~adi.kalkınmaşarttır. Bu hususta Türkiye'miz
Türklerine pek kıymetli yardı~l~f'd~'.·6tıı,ına~iUr.•·MiUi.Türkbankalarından birinin Kıbrıs'ta şube

~st ve · Türkiye milli· sermayesini11kıbflğ,;;~Wıiıe~i ;~ t1ayırııv~ en faydalı bir iş olacaktır. Bu

ıµstcl iştı;111bul Ekspi~s <3atetesi;ride.y8Yiııl~naı{J~fıe/'Kıt,tıs Türklerinin

, en önemli ihtiyaçlarından

e terbciııı'an.6imal<t~d'ıl".
. . ··kıb~ı~Türkl~tinfn~ült~riıth~§ıÔ~~\yüksellllesfiçin
. ,-,.·_:·.:, . .

:·-:-.·,·'.··.:-···,,.. _,',,

.,,, ..,.,,,_,:,.,.. ·,.·,:-, ..·.--··... ·-.-;;,,\··,;i:i:· ·,.-_:,,_-,.;.._.. ;-·-·._., ...

-:

Türkiye'mizinl{ıbrıs ile kültürel temaslarını

rması ve:·siştemı~ştİrro~şi\şdşr.ıµt..µrnitjv~ fciy~alı,.t>ir:fcıa,liyettcısavvur
olunamaz. İstanbul Ekspres

ıh kıy~eth

etesi;npeyJyın!~~~~i~ii{l,~ühci~~~ı~'

t>icjr~de•ta~l~aktad ır.

Kıbrıs Tü.rkle~i~iri/t~Xti~dirffi}~ııf~i~i~v~ri.rnlfhtabİıriıe~i1çin

Lise müdürünün .hususiyetlerine

~asi eden kıymetli. ve bit~,~~f n.eŞ,riyatmi~H.~niyeUe.karşılannıal!dır. Istanbul·•Gkspr~s Gazetesi'nin

v~ isabetli ~eşriy~t tıakikatinifadesinden

tıususta yayınladığı dürüs~'

başka birışey ı:legildir.'

Halkın Sesi Gazef,i'f bi~k~ç şah~ı ~aY,ıfıtıi~\için bu samimi ve gaze;ebUik ruhuna uyr,un
şriyatı baltalamaya çalışmış ve id~aııstV~bıfs.raf bir Türk gazetecisi olan İstanbul Ekspres Gazetesi
zt işleri müdürü Abdi ipekçi'ye "t~i/d~frıe~e~ çe~inmemiştir. Halkın Şesi Gazetesl'nin kayırdığı
.

'

'.

'

'

.

.

lııslarırı her hareketi şayan ı medihtir. O. derece ki Lisenin kasket işini bile en basit bir mesele
·lştermek iştemektedlr, Her biti azami 5-6 şiline yaptırılan Lise kasketlerinin 1 ~·arşilinden satılmasına
¢ydan verecek bu mesele küçük sayılarak ses çıkarılmayacak . Böylece mektep çocuklarımızın 400-

Cl lirası boş yere, başkalarının. kesesine akacak ve buna mani olmak Lise müdürünü baltalamak
emek mi olacaktır? Acaba Lise kasketlerini , Lise idaresi 1 O'arşilinden satmaya devam etse ve buna
kimse sesini çıkarmasaydı Lisenin kaşket işi mürekkep meselesi mi olacaktı ve Lise müdürünün icraatı
alkışa layık mı görülecekti?
l;lalkın Sesi Gazetesi İstanbul Ekspres Gazetesi yazı işleri müdürüne "toy" demekten
çekinmeyen mahut yazısında ; İstanbul Ekspres gazetesinin yazısı T(ırk Lisesi müdürüne temas
etmeseydi cevaba değmezdi deniliyor.Demek oluyor ki Halkın Sesi Gaetesi'nde yayınlanan ve
· «İstanbulEkspresin Toy Muhabirine Birkaç Söz"başlrklı yazıyı cevaba t!eğer kılan ve cevaplandrrrnaya
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ep olan Lise müdürüne temasur; ~\J;jtır~füıp~C>hfa\'buyatının kirrıl.er t~rafıQdJ£1yştllft1ı$olduğunu

>
.
.
.·. \ .· . . •y
flalJ(ln Sesi Gazetesi 382 • sen~i~ 'l'"kıtcliıes , tarlhi YR.timpaayr,ıktat Meyd;m,nın hiç

:tetmek fazla kıyaset istemese gerektir.\ ..

epsiz ve kanuıışı.ız'fElefterios V~ni~eı6s'tyapıl'rnası karşı~ındat~t)rif ve tevil yoluile Rum amaline

(ıii.ei eden oeŞrİy~ b~ıunduktan sonra JslşııbiJt Ei<5pres G~i~~;füıtn ~ençv~ idealistyazı işleri
di.irürie "toy" -derrıektehasıl mahsur gör~bilir?

... ·.
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Kıbrıs Türkleri ve İlhak Kabusu

adasında yaşayan 80 binden fazla Türk vardır. Kıbrıs Türkleri
<ınl err büyük felaket saymaktadırlar.

Binaenaleyh

adanın Yunanistan'a

Kıbrıs Türklerinin ilhaka,karşı

besledikleri acı

· :ye bu acı fikrin husulüne sebep olan esbab ı mucibeyi ihmal etmek imkanı yoktur.
Kıbrıs adasının ·Yunanistan'a

ilhakını talep eden Rurh vatandaşlsrırmz

bu taleplerinin

Kıbrıs

ferini ne kadar rencide ettiğini düşünseler. , beyhudş . ilhak yay{Jaraları ile etrafı pulandırmak
,tin.e. gitmek

istemeyeceklerdir.

Fakat

Kti:ms Rumlarının

çoğu bunu düşünmek lüzumunu

bi,r

•,rr:ıemekte ve yanlfştelkinler ile dinive milli taassubun t~~iri·altırıc;ıacôşmaktadıtlar.
!/

·.·

Kıbrıs Rumlarının çoğu zamanımızın dem,okratik ve insanFlnançıarını desteklemekten pek

7

~\bulunmaktadır. · Lefkoşa Belediye Mectisi'nde Türk haklarm ·~~~~FJıerilrnediğini işitmekteyiz.
'k9şa Belediye Meclisi'nde Belediye Reisinin "Bayraktar M~ydanı\' · ismırıi"değiştirmek.le Kıbrıs
tklerinin tarihine ve Türk .mukaddesatına gereken·önemi vermediğine

~~eiıff

;hitölrna.ktayız. İşin en

< ~ tarafı · ise münevver qeçlrıen ve iyi düşünebilen birçok Rul1) :yatıaııd;şımızın Türklere

karşı

ikleri yanlış zihniyettir.Bu zlhniyetln doğmasın,da kilise talk.inleri ile\ ırıUli t~a'ssubun• en büyük
inLolmuştur. .

.

.

.

. ·•

>

;i/ . .·

'

Yunanistan'ın istiklal günü . olan 25 ·Mart··münasebetiyle Rurrı ba.~p~pası.ilhak duaları
ıpıll11asını talep etmiştir. Ayni zamanda 25 Mart'ta Kıbrıs'ın yabtancı iclafeşinqe. bylunuşuna
·

·

...·.·····,·.·. ···•.. ...·..

· ··.·

·.· .... ...

.·.' ....··· ...··.·.··.·

ssilflerini izhar etmekte ve hürrlyetin.: lütfedilmediğine ancak . · mücadeıe>ve: f;da yı nefisle
zanıldığını ileri sürmektedir.
Dürıyanın bu en buhranlı devrinde ve bütün insa.rıhğı tehditederı,te~1i~~l~f karşısında Rum
p9tunun ortaya ilhak meselesi atması hiç.de hayırlı;.d~ğildir.··Hür.ve.Ci;ril6kr~f.a.lemin üyeleri olan
komünizmi en büyük.t~hlike sayan· ingiltere , Türkiye veYuııanistan dünyarıırı hayat ve insanlık
hyası karşısında el ele vermişken Rum •l)aşpapasfnın her vesile He ortaya. kışkırtıcı fikirler atmasını
)manm lcalarına ve hadiselerin nazik.durumuna asla uygun değildir. Zaten dünya işleriyle ahret
erini karıştırmak ve din reisini siyasi faliyetlerin başında bulundurmak asla doğru değildir.
Kıbrıs Türkleri ilhak tehlikesini en korkunç bir kabus saymaktadır. Bu kabusu dua Jle
~rçekleştirmeye imkan yoktur. Fakat bu tarz hareketler Kıbrıs Tür~lerini kuşkulandırrnaktadır.
Rum baş papasının bir din reisi olmasına rağman bu gibi faaliyetlerde ön ayak olması bu
kuşkuyu hayretlere kalpetmektedir.
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Fanatik Palikaryalar

Yunanistan?ırı istıklalgünü

olan

2Ş

Sçıyıklıyor

f\llart dolayısıyla Kıb.nsı.ı Rum vatandaşlarımız da coştular

·atetelerindtfrllillive
heyecanlı
neşriyaf.;Jptıtar,
.Eger Rmrıyatandaşlarımız bu .neşriyatta sadece
:·,.·. ·, '.:· . ,;
:
.
' .
. ·. ·:··. '<· -··'f,.·i'- .· ·:·._ .-.·,_- ....
,·i ..

:.b~yreım.!~r,~a,•

t~rp;F ~tseıer ve ke.°.~i ·ri~~~pıa\ına>göre·o gµno metheden yazılar yazmakıa. iktifa

·etdi:·ri.Çbir·şey.•.de'f
~yeriektik.•·tFakaLf~n:t*:

Rum. Vettan~aşl.~f.!ffilZ
. her·. zaman . olduğu gibi bu· defa

· e.v~uü, i1hcı~c1 çevirdiler ve güya .lstikl~F~ünii değil de, illl~~

ii · · · ·•· · . · ..·

941JY irhiŞgibi sözler sarf~aerek atıp

' · · ····iii .· . }

ra~t~n.getfkaırnadılar.
.. <
· . Ruh~rıibir rei5 olması icap ettiği hald~siyasi pironc:tiJı;esııen,vı:rhertı~satdüştükçe
gençliği
,JdlCI sözler •. sarfetme~te bir. mahzu.r .•.g,~rme.yen.
IT:\IŞ

kunı.• de$~~ıi..~~fc~.&'~~;:2.s<M.art·····nıunaseb~tiyle

OldıJğU konuşmada coşarak, '~k~n dökrriesi.zin hürriyeİ~I~~

~Qil~lil~i.u

Diyece,k kadar tahrik

İbeyanatta •. bulunmuştur. Bu·.. gibi··'. kış~rtıcl··bryanat .• k~rşısı~d~/ıij{(i/~f~~mr~r.ıiji~~·~Jtetrne;;ine ve
Hn reisinin
din
perdes! arkasında
bu. .şekil f~aliyet göstermesine,.
• karşı,.'btiFkadar.mQsamahakar
.
.
. .
. .
'
.... <,}.'.ı;:'/}::,:,-:,·:-.:.-:>·.·:·::_•-i:,-~:-.:·,,:,:_;_:-;--·,:_,:,,:.:,,_;,- ..,,, .. ".' ·.'·

;' :> -.

anmasına hayret etmemek imkanı yoktur.
25 Mart .münasebetiyle.••. Rum gazeteleii .milli ve heyecariif

Y~zılat\~~~ı~tahfıt.

E;,ğer bu

Usta neşredilen yazılar sadece konuya temas etse ve. fanatik pallkacy~lafl.)say(l$lamaya
.,Jtketmeseydi,. hiçbir diyeceğimiz yoktu. Fakat fanatik Rum palikaryaıann~ riiY~tl~ıttJ;;liyor
ıfJ<>
.
.
. .
. .
·. ·.· . ·,,··..·
~~ıklamalarda bulunuyorlarmış meğer!
~{> . .

. .

İt.·>

·.

• .·

.

ı.

· .....

ve ne

;

··.,.

Etnos gazetesi 25 Mart münasebetiyle yazmış olduğu bir baş yazıda c9ş~r,!i'9~ niyetler

~şl~diklerini izharda bir mahsur görmeyecek kapar ileri varıyor. Yunanistan'ın 1.a41A$yanırıat!:3mas

~ı: .. ·.·.

~ijen

. .

.

.

.

.

.

~0nani,stan'ı Kuzey Epirus rnetahbatmda desteklemedtklenne ve Anadolu
It\\

), ,;

<

>

\•

ve Kore savaşına kadar Yunanhlann mücadelesini tekrarlayan gazeie Y:qnan . dostlannm

••.

. .

.

· ... ·

·•·· ,·· ...•

müqcır~l~~ill~' yalnız

,~IIJiktıkla~ıhate~ssüfettikten sonra Kıbrıs'm mıakı·yerirıe meşruti ldare verilmekJsteomt:lsine ~ilhassa

~şef beyan etmekte ve bir gün gelip Yıınanlstan'ın Kıbrıs'ı alacaquu taşarıaınakt~dlf;
~ii

~y··

Bll
.

.·. .: ·

hayaller ve bu tasavvurlar bu derecede
kalmıyor
hayal ve heyec~rı
il~ . cqşar1fan~fükiyazar
.
.
.
-, ·.·
' .. ··- ... ,. . '.. ' .. ·.' ..... .'., ·..

~cıhR ileri varacak • kadar neşriyatta bulunmaktan· çekinmiyor. Nitekim Etnôs gğzeıesi sayık.lşrhasına
i::-:::·\_ :

. '

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. · ...

'

-: __::_:·_}·:·:-/' \':·\·:,,:.."·.,:,>--".:

.·_::.:·i

;~yyamla Kuzey Epirus 'un kurtarılacağını ve ondan sonraYananistan'm daha evv~lki.nt:)siUyrintakip
~ttikleri yola, döneceğini .yazıyor, Ve seneler geçtikçe Tütk topraklarının tekrar Yunanlıların
[~tabileceğini ima edecek kadar .sayıklamalannda il~ri varıyor.

Bu. sayıklamalarla

istşnbul'la

ft\m8dolU'nun tekrar Yunanistan eline geçebileceği ümidini beslediklerini ve Megali Idell fikrini
(güttüklerinirnurad ediyor.
V~ktiyle

Istanbul bizimdi (Yunanlılarındı) diye şarkılar çağırarak coşan ve Anadölıtyu işgal

(~tmek hevesini besleyen fanatlkler mevcuttur.Fakat Yunan maQIUbiyetindenve hatalarını. an\ayan
Yunan devlet adamlarının Türkiye ile kurdukları.Türk-Yunan c;lostluğundansonra ve 1952 yllmın icap
ettirdiği samimi dostluk ve menfaat birliği devrinde Etnos Gazetesi'nde bu şekil bir sayıklamaya yer
yerilmeshhayret ve ibretle bilinmesi lazım gelen 'bir meseledir. Biz Yunanistan halkının ve Kıbrıs'taki
makul düşünen Rum vatandaşlanrruzm Etnos gazetesi'nin bu fikrine iştirak etmeçtiğine inanmak
isteriz. Ayni zam,ında bu yazıyı yazan palikaryanın atmalarında çok ileri vardığım da hatırlatmak
isteriz.
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Rumlar İlhakTalebinden.VazQeçmelidir

Kıbrıs Rumları adarun Yuuanlstan'a ilhakı meselesini siyasi bir propaganda vasıtası haüne
'

rhiş bulunrnaktadır. MiUiCi Rumlar ve ruhani r~isler her fırsatta ilhak yaygarasını kopaı::dıkları gibi
ive ko'mürıistRumlar da her vesile ileKıbrısın Yunanistan'a ilhakından dem vurarak.gayrı tabii bir

İngiltere hükümetl müteaddid defalar Kıbrıs. mes'elesi mevcut olmadığını ve. bu meselenin
,a,rrıHe 'kapanmış olduğunu pek açıkça belirttiği 'halde'Kıbrısıı R-um fanatik ve süpermillicilerin her

ıe

ile 'iihak yaygarası koparmakta devam etrn~ıeri siyasi tiir propagaQda ve .prestij sağlama

IUlcfüğünQ açıkça göstermektedjr. Hayalperest ve hi~siyata m~ğlüp. Oih~~nları çok olan Kıbrıs
ıan'rıınCiıhaıc
propagandas,,iıe
teşhir edtlmestndendaha koı~ft>,rşey.oıarn~i.sunu
.,'·.''.·
..·..
..
.. ··
..
.
:
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.

·.

. , ·.
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•,;·
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·._,.,_.··

_,·;
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'·._
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pek iyi takdi(

·.·-:;

I

/R.üfü
lider,lgri ve bunların başında' gelen Rum despotu
her' fıg;attailtıakLilerL~yr,rnekte
ve.adeta
,c.;,.ı'/'-·,._._,,._ ... ;• ., ·.
.'
.
_ ...
_.·
.
bif(i:tıij~~fııttavn takınmışbulunm.aktadır.

· f:}~Ll'ri~b

pışişleri Bakanı ve Başp9kan yarctımcısı V~riiz:e!O!il,; ..Kıbrıs rneselesiqin İngiltere ile

f~~Stll~r.•·.bir .,mes'et~ . •;'.~·~~··uny. söylediği···.. veb~d~T·· . yu~~nis~an'ın•t,ila· müdahale
· , . Kıtins:Rum süper ·millicilerihisve,tıe.yecqQ•çoş!(iıQ.lul<lan içerisinde

i~r:ıJ ğprdüğilhalde

f~t'Y~':f~h~n.. hükümetiöin•,;c·Kibrıs,mesel~Şi hus_u~~r~~,'.ih~r~K¢t.t~}z'ıhiij.rıi<>ınıası icap
ı~t.:)y~irfü.~.~~~~~I~~t,-.tı~~~ında··· ...tıi~·. ve.• ·. h,~Xr9,~n~~P(!i~~~i./\~iriri~İüh~~~r,~~tunabiıseıerdı,

. . · ···ptqpg~:.. R;~~~t~~r.. '; igr~nı~t~~ıın.

)'~grn~şl>

ne
ıazım>~~ıei~ip~.:~.,irrrıütaıaaıar yürütmekte ve
, , ' , .1~1Hôırin)ih~1<';',{aJ~ijııii.\~irieşril,iş Milletler 8Sflrnb.le$ıniM ti.ınarnesihe,köyması icap, ettiğini
.. · ·' · -,, :. ·:.ct

:."'.°:\i,... :,_·s,::;:,.c_·:

',;,·i.:-/·\_,·."c_=.-:;:·:··i···

~--·---,·-<·.·_,\\i<.·;./.:-._\ ·i·. ': .-: :_,.:·-;-:.>::'-.

· : '·,

,,..._.;:,. ·>-'·_<- :·/·:>:: - . : ·"· _:-_·, ,.=: ·. - .::: ::.- ·.\ ··.:','>_"_.-.. · · · ·

·.;;;_.

&if:;jijÜ\fıü§U$t~.iArtıer.i1<~:dai:),'rnuzaharet gorQlet¢girii iddia etmekte ve seçimlerde her iki

.fincan su~;a:firtıo~ıargöreç~kf~ad1riler!.Yarrnflkt.ıdır.
Kibt(s'.~tımlan; g~t,kihgilter~~tfü~f~~s~Türkiye

-

-

ile Yunanistan arasında mevcut menfaat ,

~ukadderatv~ideaı birliğirti iyig~ düş'.i1hdQ!(1~ritakctiroe ilhak talebinden vazgeçmeıeri icap ettiğini
teslim ederek sükut edeceklerdir.
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Oünyanın Siyasi Vaziyeti

Dünyanın siyasi vaziyeti hiç de istikrar kespetmiş değildir. Dünya sulh ve selametini tehdit
eıden bir çıban başı olan Kore'de savaş ara sıra alevlenmekte ve mütareke konuşmaları bir türlü kat'I

~İf neticeye vammarTltt~tadır.. 9y durum karşısında Koreharbinin ne seyi~alacağı ve bu çıban başının
insanlığı nereye sürükleyeceği hayli merak ve endişe doğurucu bir meseledir.
.

. frşo ~C:lfrollerihin. rnUmeştirilrhesi davası. henüz normal seyrini cllrnışdeğildir.

iranlılar milli

(.getrolleti?İj,·İ~.etmek.:veıii.~p . eden . pazarlar~··. sevketmek . dururJJu.r:a~n·····~=aK. tiuıur•rn~k!adır. Böylece
irc1n'ı.n.•. :~t,~ühi.rTl· . Q~liF~~xn~ijı.• . ~~.sild.iğ,i .~ibi mem'leketin·fclkirlJk\lEl.:ihtiy~c;ı.·:da.Qün •.geÇtiKfeı.~rtmaktadır.
2

~~ınJngi~~ile

,Alltijı,~t;r~~~,~~lilltl~iıi~il~lrı;if i~r6~,~:'.~~
•Ru~v~tıi:~i;~~Üparti~J,;0,ıarı'\Ja~· 'p~rtişincie:f1~yıİ~e·~rıu~iyetsi~lil<·;et~atrrııştırf.
Mısw meselesi henüz ne

· halleqilqiJşw=ı/nı:ı.qe;tatnıii1ediçiJjirseıyiçRaydetriıiştir. ·rıııısıf'ın, ğuJjül"lkü sarsıntılı.. hali. de demokrat
',:· --.-'' .•.:..;.'.c};·.-',,.'..\;_
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,·'ti

\~~~i~~.!f9P9j~l!lxf?.~iff·![iY~~t?,?1?~~,~~i;,i}al¥~nı~rı§!,'ı'!]~OSlavıararasmda
.bifdiken • halini
~IITı'ış ijµl~'rı~,a1<t~q;rf ·iri.~~t~·ct'e~L]i~ı~aqc;nij;~ylşi~tiııcı~11~ô~ra 6~ıgrad'ta da en. büyük nümayişler
yapiJ~ı$tif
ıt~Jiı~'fııif/frW~şt~'yi
i~l~ın~k(~/-VJğB~ı~vıaf.is~.·td§este'yi
·terketmekteni~·.harp
etmeyi
,::.ı,\·.. ·.;:·.,f,.\.'.,":..-.'·:;._:-:.:_,,;-.-,;... ,._.··.;;:.;
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cJtlfğrry· k~rşısırda, . Tr.iyestk.f"Tleselesi

·.······fe,'rcih·'·~~h~icJjy~ı:~K ~g~tfj~ktaq1rl~r;~y·.

de İtaly~··ile Yugoslavya

~raiıhct{v~·A~~ijP~c;rrıJı/~'tıeri İle ,(J~mJt<r~F.aıemi pe~ tiyade endişe içi~de bırakmaktadır. Tunus
·.rneselesıJ~ır1~~rirısa,[fJ'tunu5J11illiÇlleri;afasıQ#cı.••tir·.meseledeğildir .. Bütün Arap alemlniyakmdan
.alakad.a..
'

f e. t~~kt.. ~\e

--'

'

'

:.·.

------"
''

hacıiieı~r
~assJ~i;etl~
İ~k.ip
~d.'iıriı~ktedir. Fransa. ise mes~leyi ört bas etmek ve
,.,_·- ,.,.'.--··,:,-:.-··-··-·:.·_·.-:.
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Düqyanırı bir
tatmin edici değildir.
;
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Y~rleritjij~ hdzursuzılJkdevam etmektedir. Dünyanın siyasi vaiyeti hiç de

8~

ü~üntôıilivkiiyetin. insanlık halet i ruhlyesini büsbütün bozarak askeri bir

hareketin müncer olmaması. temenni olunmaktadır. Velhasıl dünyanın siyasi vaziyeti beklenen
düzenden çok uzak bulunmaktadır. Bu düzensizliğin nereye varacağı günün en meraklı siyasi
meselelerinden biridir.
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Türk Yunan Dostluğu ve İlhak

Kıbrıs B.umlarlher fırsat buldukça ilhak yaygaraları koparmakta ve Türkleri rencide etmekten

ve ada

çekinmerriektedi~.: fi~lbtikL Türk-Yunan dostluğu icabı Kıbrıs Rumlan ilhaktan vazgeçmeli
JÜfk1.e.ri···iir~f~Jt,J.if~~Qi1rrıeyi . Türk-Ypnan.?ostluğu.nunicabı saymal.ıdırlar.

. , . }r1tir~iy~:Ilı(';

ahnınca bu iki memleket

)'Uöfl~i~tan. Kuz~y Atlantik Paktı OrgapiflSY0,~4'na

9~r0'1· .

·:~•rasig~~R,i~~~r~~t'.~:ti·~Hkad
~i•r.ıiğL~aha ziyadf •. •.arim,ş.ve datj·~:s,~·i.~9nasebetier.temi•n edilerek
,qoştlt1ğq~/Jp~tçiiı.ı~itirfıtr1e~jjc~p'.c'.etrniştir. ··.\lazlyet,:tm····merkeı;cie qlajaşına .rağmen. ·.fapatik ve süper
fö11H2/..ci.&rüri~~}Kibri~/;ı~fml'ı,ı~ir;,~rj·•.her •. vi~tıf i11·.K·~rıs?,~st~•rı,~ı~If~:~······ilha.kından ·dem ·.vurmakta ve
:c·ın.enfaflt.zaviyesindei1·.·.•mütfllaa,:/etmeır
iştemektedirler ... Halbuki Türkiye ile

·,i!hı:t.k,•.yflygflfflŞl'i<O.PfJI'[lf!kvei·ik,jnı.emleket gençliğini

Sofoklis

'l~iÔ

bfr't<ıbrı~ meselesi

'·•·{&içhiisebep

:~aif~fff

mevcut

~maıa~ı icap

,$~ırJJ;!iillili11i~iitfli lJ~fı~::::
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,ntı»fit r~t·~~.jR;kl;rive
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. •. i~J(.71;~WıG~~t.····~rclf'?~~~i}\~ırıtı~GPi~~· tıyğ;ff}~~{vetıendirilmesi

akıllı'tavrı t~kınarak
ortaya bir ilhak ,mes¢1e~İ~~inalan,~si~.cJ~ğ'ru
değUd
. ,· ir.Türk-Yunan dostluğuna ve
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iki memlek~tin.hayati menfaaUeriÜe~Üşterel(H~valannahör~~tenKıbrıs
şahsiy~tleri ilhak yaygaralarından ~ageçm~li

.

Rum ileri gelenleri ile ruhani

ve. Kıbrıstaki Türkler ile Rumların Türk-Yunan

dostluğunun ruhuna uygun bir münasebet temin etmeye gayret etmelidirler.
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Türk Yunan Münasebatı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin artması her iki milletin hayrına oldµğu
ibi Kıbns'taki Türkler ile Rumların iyi münasebetlerini artırmalarını istilzam etmesi bakımından da
evinç vericidir. Vaktiyle KıbrıslakLRürrılar maziden kalan eski düşünceleri ve Kilise telkininin tesiri ile
rlçlere karşı ş9ğuk h.isler beslemekte idUer. Türk-Yunan dostluğunun kurulması ve son dostane
poasebetlerin artırılmasıyla bu .ak,s}j~islertesirini kaybetmeye başlamıştır. Fakat henüz iki unsur
irbirine kafi derecede. ısınmış değildi( Türk-Yunan dostluk münasebetlerinin

artırılmasının

;ğlıyacağı tatlı havanın Kıbrıs'takr ıki. dnsum, g~)birbirine ısmdıracağını ve iyi münasebetlerin
l'tacağmLümlt etmekteyiz. Bugünkü·va.:ziy~lnJ üriıi~imizi kuvvetlendirmektedir.
Ankara'da

kurulan Türk-Yuhan'· \<e>rnisyÔriti

iki memleket arasındaki dostluk ve sıkı

pnasebetleri artırmak . için gereken '~~$eleleti};ütakere

etmekte ve birtakım kararlara varmış

ulunmaktadır ... Bu • anlaşmaya. gore,.Ti.foıder]le·'Y~nanhlar< her··.. iki memlekette serbest seyahat
~pebilece.klerdir.. Türk.ve Yunan MiUetvf~ılJ~.riy~~acaklarıziratetle(detrenveya

vapurlarda meccanen

,eyahat edebileceklerdir. Türk. ve Y~rıanıııarim~şterek tatil kampanyaları kuracaklardır, İki millet
~(asında İŞ birliği y::ıpılacaktır. Türkl~İ-,il~..'(~H~ti)ilşf:arasır~akidÔ~Ü~ğu artıracak ve iyi münasebetleri
.•·kuvvetlendirecek.·'.oları .. bu'. anl.aşrn~>fö ~·9n·~~21\~ç~.ij~nie~~ğin,/v~···
.iki••..mil.let····arasınd·a.ki .· işbirliği.n.i·n
artması icabınm iyice aolaşılmasımı şet>ep :qlcıq~ğını,t kani .bµlimmaktayız ; Böylece her rki miU~t
t:ertıerinin yek diğerine karşı en iyiilliyirI&~~ı~y~r¢k
;üpheyo~tur. . . . . .... . .
•. . .
>
• '.· ..·. . .•.. · .•.··

..

~h

hayırı, rno'rias~b~tıerde buıunacağına asla
.

· ..•....

·•·· .·

<

•.. ·.•.•...
· •.

TürklyJi!eYurıanistan.arasında'kif:>~ğl;pn kuvvetlenmesi ger~Ktiğ/Juz:urnunugerek Türkiye ve
/ger~kse

i"'ftjh~tjİ~~~n

devlet ricaIf t~~~ajıYI~. ,.~işsetmiş . bulun111~k{~dır-.'t11nan,_: Dışişleri Bakam ve

Elaşba@n.yafdJrrdısı Sofoklis VenizelÔ~:ü~/:ı-'üf~iye'ye;a~tı~ı .iiyaretve Türkiye Başbakanı Adnan
Menderes'iri t>ş~l(anhğında bir Türk 'tıeyıtiijin,·Atiri~'ya ¥apacağ1 · mukabil. ziyaret buna en bariz bir
d~Hldit.
Türkiye ile Yunanistan'm Kuzey Atlantik Paktı Organiasyonu'na alınması ile bu iki memleket
arşsında menfaat. birliği daha. ziyade artmış ve. beraberce müzakere ede_rek müşterek karar vermek

leap eden çok önemli meseleler zuhur etmiştir. Bu meselelertse iki millet arasındaki münasebetlerin
sıkılaşarak iş birliğinin artmasını icap ettirmektedir. Bu icapların yarattığı tatlı hava ve dostça
münasebetlerin.lyi tesirlerinin Kıbrıs'ta da görüleceğine ve adadaki Rumlarla Türklerin birbirlerine karşı
iyi niyet besleyerek daha samimi dostluk temin edileceğine inanmaktayız.
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Kıbrıs Rumları İlhak Yaygaralarına son Vermelidir.

Kıbrıs Rumları ve onları destekleyen Yunanistan'daki şahıslar ilhak talebinden vageçmelidirler.
l:)rıs Rum liderleri ile ruhani şahıslarının hala daha ilhak talebini bir propaganda ve efkarı umumiyeyi
la.ma vasıtası olarak kullanmaları .. ~.sla doğru değUdir. _Bu -şaluslar ilhak nakaratı ile etrafı
· !andıracak yerde dostluk ve samimiyeti artıracak. yolları tutsalar ve adanın terakki ve refahı için

·..

aYretıerini artırarak faydasız ilhak yaygaralarından vazgeçseler çok daha iyi olacaktır.
~~-·

.

.·

..

·.

.

.

.·

Kıbrıs'ın Yunanlstan'a ilhakı hayali ile Kıbrıs Rumlarıntn kopardığı yaygaralara Yunan devlet

}fflH de kulak verecek ve faaliyetlerini

ona göre yönetecek olursa bu hadise İngiltere ile iyi geçinme

·İY?Setine uymayacağı gibi.Türkiye'yi de "k.uşkulandıracaktır.Böylece Yunanlıi"ar1uzumsuzve faydasız
ere. mesele ihdas ederlerse ve buna mukabil Türkiye de sesini yükselterek adanınTürkiye'ye ilhakını
. t~mek cih.etinegidilecek olursa Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut dostluk ve iyi münasebetlerin
şJrnimi inkişafı ne olacaktır. Ayni zamanda Yunanlstan'm ingiltere'Yi bu sebepten kuşkulandırmasının
.ne faydası vardir? Binaenaleyh Kıbrıs Rumları için en hayırli
.

. '

'

yol bir an evvel. ilhak yaygaralarından

.

:~zgeçerekhadiselerin hayırlı inkişafına engel olabilecek sebepler ihdas etmemektir.
.. .

Kıbrıs Rum liderleri ve ruhani reisleri işin propaganda ve zahriyat cihetini bir tarafa bırakarak

hadiseleri hissiyattan azade ve müsbet bir görüşle incelemeli ve Kıbrıs meselesinden çok daha mühim
ye geniş siycısi meseleler ve davalar bulunduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.Bu
J~kU• tıar~kefTürkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun lehine olacağı gibi İngiltere i!e Yunanistan
ci~asııı~'Jkliyrrtıüncısebetlerinde icabına ugun olacaktır
· Kıbrıs _Rum millicileri her hadiseyi ilhak cephesinde mütalaa etmekte ve ona göre uygunsuz
. kararlara' t~rrnaktadırlar. Nitekim Elefteria Gazetesi ilhak davasından vageçere~ bugünkü dostluk ve
iyi mürias~betıereuygun neşriyatyaoacak ve Türk-Yunan dostluğunun hayırlı inkişafını alkışlayacak
yerde Türkiye gazetelerinin ilhaka karşı yaptığı neşriyattan köpürmekte ve bu şartlar altında Yunan
Hükümeti'nin Kral Pol'ün Türkiye'yi ziyaret etmesi hususundaki daveti Kabul etmesi için yapacağı
· tavsiyenin bir hata olacağını yayımlayacak kadar ileri varmaktadır.
Eğer Yunan Hükümet erkenı Elefteria'nın izhar ettiği halet i ruhiyede olsaydı ,bugünkü Türk
Yunan dostluğuna şahit olmak ve bugünkü hayırlı

inkişafların iyi neticelerini rnüşahade eylemek

imkanı olmayacaktı. Ne gariptir ki Rum vatandaşlarımız dünyayı Kıbrıs ve insanlık davalarını ilhak
tasarlayacak kadar fanatik ve dar görüşlü olmakta ısrar ediyorlar.
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Ne Acı Tecelli

Bu memleket Türk hakının ne acı tecellisidir ki kendini göstermek, sivrilmek, mevki Jerini önce
ıtarak. menfaat sağlamak isteyenler rnaksatlanna nail olmak için bir partide geçici bir faliyetgöstermek
'.~ya

,·•;·· :·..

.

gazete
.

sütunlarında

'

'·.

.·

muvakkaten

.....

birkaç

·,

.

satır

.

·.

.

yazı
.

.

yazmakla
.

.·

herşeyin

...halledileceğini

nnediyorlar bu memleket Türk .halkının ne acı tecellisidir ki. sözleri il~ hareketleri birbirine
~nıayanlar sadece sözle bir iş halledecekmiş gibi.öne atılarakJaf kalabafığı ve;t!snetsiz lakırdılar ile
kenpHerihigöstermek vecemaata akıl öğretmek taşkınlığını göste.rm~ktrn çekinmiYorıar.·.
,. .

BLJ. memleket Türk • halkmrn ne acı tecellisidir ki bir pu kal~mun ·. gipi , r~ıı·k deciiştirmekten
1

'i~k)rimeyenler zamanın ve hadiselerin icaplarına göre\~9ş~nr~ve hc1f~kef göstererek her işi idare
:t'meRVecemaatın her türlü faaliyetinde rol oynarg6zµl(.ri)~~emahsurgörmüyorlar.

.

Bu nıemleket.Türk halkmın ne acı te,c~ıUsidi~ki6ifbirimize kıymet vermemekte ve birbirimizin
citusunu kazmakta adeta yanşa girmiş gibi:.yanşırk~nbaşkalarının bizlere n~sıl kıymet verebileceğini
~üŞünenıiy~r ve en. büyük yar~lan • t>irbrimifJ yap1T11{oıuÇomz.
.. ..

.· ;c;:adrnemleket
Türk
halkı~m
lıe'~cj
t~6,llisidir ki milli his ve heyeceanlarımızı bir ticaret meta
\-.::,.,,...
. . ·, ·:.'.
_·.. ' ·..
·_ .'· _·,
'. . . . . ' ··... -·__ ' : ·.- ·-: <-~·:'·-'-:. ·._,_ : ;

~itŞi isti~~'~retnıek isteyenler meydc19;bylabUiy<>F~~ asil his ve heyecanlarımızdan menfaat koparmak
~fkaf-ı.Jitihırıiyeyi hakikatıara.uymayf ,,yanlış kanaatler içerisinde bocalatmak mümkün' olabiliyor.
Bu 111~mleket. Türk ha1Kınıg.rıf3;c191)~9~11isidir ki temiz ve vefakar halkımız bir menfaat için
·~~şSt1rrna~ itfap.Bttiği. zaman hat,i\'~?Jy.9:~{~~.i~tndan sonra ebedi ihmal ve nisyan içerisinde kendi
··~ukadderat-· ve
l<enqi
d~rtleriylebaş~~şa.\,i~;k;h~or.
...
········
..
'.{.')•

.

'

.,

'

,

BLJ m~~l~k~(Jör,k ha.lkını'rt

ri~ ~ijı;i'itd~ılisidir ki

cemaati ilgilendiren h~r İŞ sözde ve kağıtta

ıı.~1ıyor. dema.tiö:ihtiy~ç!arve ~ertıeriyıeiyJna.rsüsü takanlar hakiki feragat ve fedakarlıktan uzak birer
·"'

Jbz kahraman oı1raıi.afıp tutuyorıar.Nah.. ·.• ~ncahı. ımıza ve vah. acı tecelümlzel
',:>

.

.

.

·.-,

.·

, ... ,-..

,.:_.c,.·,.·c_-:;.,,:.\.:.,...,;,

.

'

'.'L ',_,; -;_ ·-, . _,

..

.

.
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Yalnız size mi Şayanı itimadsınız.

Halkın

Sesi Gazetesi

sahibi Dr. Küçük Bey "çünkü

itimadımız

yazısında tamamen tezatlar dolu; kin ve garaz dolu .ifadeler kullanmaktan
Türküne fermanlar dikte eden Küçük Bey , hükümetln
i.Tali·okullarına

yapacağı yardımı düşünmeden

Bu memleket
ilhakına. şiddetle

\d.üşµ11rrıe~~n reddetmezden

Binaenaleyh

değildir"

başlıklı

çekinmemektedir.

Kıbrıs

bize uzatacağı yardım elini ve hükümetln Türk

reddetmemizi

emir buyuruyor.

Türkleri, bugünkü İngiliz idaresinin devamına taraftar

muhaliftirler.

kalmış

Hükumetin

Tali; okı.ıllarımıza

ve adanın Yunanistan'a
yapacağı

yardımı

hiç

önce Küçük Bey'in lazım gelen parayı· kiml.erih · vereceğini ve. nasıl temin

. >~pjl~ceğini açıkça ve fiiliyatla göstermesilazımdır.
(!<ırk Dervişiz

Birbirimizi

Bilmişiz)

Eğer Küçük Bey Tali Okullarımız için bir yardım

listesi

_.~~~ca!cplsa cemaatten ne kadar para toplayacak ve bu para ne kadar zaman devam edeCektir? Aynı
ZJrrıiind1

z~rıgin olan kendi ve ailesi bu yardım

listesine kaç bin lira hibe edecetir?

Bunu bize

:sôyleyebHir mi? Yoksa cemaatın seve seve verdiği Katak paraları ile Ankara İstanbul gezileri yaparak
Ile istediklerini

bile anlatamadan

elleri boş geri_ d9nmek suretiyle Katak

parasını sarfetmek

ile mi iş

· başanlacağ ı zannediliyor.
::'_·,'_.'·-

'

,'

·,

Halkırr.Şesi Gazetesi sahibi Küçü,kBey Tali Okullar hakkında.hükümetin tasavvur ettiği kanun
.tasarısı hususunda hcıkikatıere• dayanan ~; .. K,yrri¢t;/itade ed~n tenkitler yapacak .• yerde, şahısıara
.... hucum . etmekte . ve ~sılsız ittihamlarıB etrafı •blilandirmal< ı~t~fü~kt~dir. Hele.·•· Küçiık•. Bey'in milli
hislerimizi istismara kalkmaya .• acaba.. hakkL~ar

01iair1<saö ·s~ri~ciJhfazı~ tlif zam~nd~fttl;fİ" Bayrak

Meydanı" istemini taşıyaıı. mukaddes TQiktöpraKl~hnın, hiç sebepsız\ı.e.k~~unsuz ~t1r~ı/··.Eleftenios
Venizeıoi"· y~pılnıası karşısında Bel~cJiyeazaffğıMd~ri.hemen·istifa

;e

Şicföetleprotesto edecek 'yerde

suküt eden ve yapıla~ prensip anlaşrraıan He Rum ameline hi;zrnet eden Dr. Küçük Bey'in millet
istismarcılığı artık bir kıymet ifaı:ie·edebilir rrii?
Dr. Küçük Bey ikide birmiUeti istismar ederek vatan aşkından, millet muhabbetinden dern
vurmakta fakat kendisi fiiliyat sahasında acaba bunu görmekte midir? "Bayraktar Meydanı" isminin
,

Dr. Küçük'ün hükümetln Lefkoşa Su Komisyon Üyeliğinden Dr. Dervis ve G. Rilyos ile

birlikte hemen istifa etmeye kalkması ile gösterdiği derin hassasiyetin sebebini nerede aramalıyız?

Dr. 1-Çüçük Bey yapmış olduğu neşniyatta . Türk Tali Okullar Komisyonu'na şiddetle hucum
etmekte ve bunu.yaparken aynı komisyonun icraatını evvela alkışladığını unutmaktadır galiba? Türk
Tali Okullar Komisyonu hükümet tarafından tayin edilen şahıslardan ibaret olduğu ve bütün ada Tali
Okulları Hükümetin Fali Tedrişat. kanunları ile kontrol altında bulunduğu halde Küçük Bey Tali
mekteplerimizin kısmen cemaatin eline geçtiğini

ileri sürmekte ve bunu hükümetin çekemeyerek

tekrar gasbetmek istediğini hayalhanesinde canlandırarak atıp tutmakta ve bizde tali mekteplerimizin
ldarsini her işte öne atılan Küçük Bey'le birkaç kafadarınm ele almak istediği fikrini uyandırmaktadır.
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Halkın Sesi Gazetesi sahibi K6~&J[~~y}~h~i}~~şünçel~çini ve hissiyatın tesiri altında kalarak
,':(.;/;t.t'.·\.,::::'.,:i.'.;:\'.}'.\

eya>•birkaç·· şahsı .kayırmak.için•.. rn.esr.ed!'2::iJı~~j~r<~~ıı~frarak
çe1aatin temiz evlatlannı lekelemeye
~lkmakta bir mani?'.ur görememe~t~ctip..Btı~J~at:cış;,+ii~n~d•vffifadeıer·.kuUanılırken.müsbet delillere
ç,k· açık: hc:1kik~tıarcı dayanm~ı<:

ıutü~tır~ rt~, i~oı~ili'($~ifü,c1Qi~?.'. aH rrwmıek~tte . kraıdan fazıa kral

araftarı oı'an kimlerdir? Kraliçeniı1dcifü~JôÜ'iı~r19ÔriÖAt~tÜ~ı</~JY&ariı'tıtla9~~ıJallmerasimde hala .
te.msİlen hazır,büJ1JQanve{tıiph.iPM1Jfa ,ç~k,eraka[ii\~ir:1t~d~l')l~r:c1rr:1sırıda Si?;cleyokmuydunuz? iki
11

•.

en~q.~.n,·•}!rrf! •. ;•~i~.!/gıifrn.. .• .• ~cıyretti~.i··.· .• t~r~ktjerı~~jp.{:~rr \~ü·.~~~~}i~·;?~f.z~etnı!~i~i••···•mu.vattakiyetıer

s.~mtıerirığ~Jtğe>!?iŞtığıi\fEfyiqareniri .Jıiçpit:Jaaliy~tgöster\nediğj/ bir haki~af değil mi.dir? 19 Mayıs Milli
)p(lf\~¢:a~~t~Hf,jğqııQ},'tisei.ggrehcii~tfttijz};çıcyıtögfi¥1ö11da· miH(ğünlerihi tesbitederek Yunan bayrağı
: - i:".: ·. -::>)\ ·\i\\._:, _.<-:"·.\<<:i\n::_:.:y,:/-i.\'}'.\i:(\'V'.}P_i.t'·:.<?i:)(\::\.:':'/\\L:r :' f::\ ::- : : ,• \(( :;. :}:::\ff /\{.·{::·_:::\':,\t·.·.;_::./i:':: -:'::·2t. /.//· . · - .
.
. . . .':),:. ,:.. ·-: .
. :'·':;::. ··:'. ·. :, ·
rltir:ı;de,t;,şpqp;y~0çirticta;:;til(gqsterileri
yapm~ışn\V¢
İstiklal
Marşı
ÇfIIUllrken
ortadaki büyük direğe Yunan
"> :;_:..
·,."·.~./:;'·;:>./:,\:::. .';:·, -. ·,-. _ '_
,. .
,·,, ... ;·; \,.· ..;)'_i.'.'·l'i-:•;_,: .'·· ,,:··_ ··,;:, ...,:.•:: ·;_,•:,,;;~· ·., ·'J'f:'.'.\c.',)i):,

_c.,.,. ,_..,; · : ,'. · ,.-. '

;.'.:_··:,.:,;··,-·. .:::.,:.

I ,

ijifr~i\'!2~~1,~;~fı'.'µi~,füi'~,1,ırrnuva~f~~ır,~fi·\vidir?···E3Hnun için· görmek ·istemiyorsunuz? Hangi şahsı
·· ·· · · · ·.····
i~p;ıele h,i*rfaetetmel(,i~!i¥8f§Y:~~f?
;ıs>t:ttlr~·c~rnaatipin·.•.•terr,ıı~'~~ı1uğnnt
ve •. use öğretmenlerini ctemogaJi ve tesvirat . ile
:ı~k~l~rrıeye,.hak~ı)'.'yoktur. :~ij~~ vicdan.~ahibiyseniz açık konuşunuz. Türk ·cemaati arasında
':i:t;:ôi.~Hş:turkl~r··.· . . kiml.er~ir?·······su'./~9[rtitHamları.n··· büyük mesuliyetini iyice düşünd.ünzü mü?
~j;",lıitaliir~'.~•.sağlığın~~ silah çek~t)ileceK vicdansız bir tek· Türk yoktur! Haşa! Hatta bunu
d~~hH~~~(ıirebiledekbirtek

Ttirkyokiur! Bunu ancak siz tahayyül ve tasavvur edebilirsiniz

ij~y!'.iÜ<ıHWırTürkleri~t~sında haiıı kimdir? Hangi hiyaneti işlemiştir.

"Bayraktar Meydanı"

,·;jşfüihfrV ••~l~~~fi;ı;VenizJıci~''. yapnmas1na meydan vermek kadar hiynet olabilir mi? Bir Atına uçak
.}~¢zi~i

~fbelJi~I~

ilh~k şerefihe , kade.hkaldıranların işlediği hatadan büyük hainlik olabilir mi? Birinci

i:}nya savaşı sırasında. Çanakkale çephesinde arslanlar gibi dövüşen kahraman Mehmetçiklerin
·W¢;nını. aı~ak i~in·atııan. hain kurşunıarı taşıyan katırtardan menfaat koparan lnsanlarda vatan millet

::·.··,,.

··.. ,.·.

:c

.

:.: .•..

··.•·:.

,.:,

..

,.,:

.

-

+i§f~\igisi ITl~Vz:u~ bahis olunabilir rrıi? Açık söyleyiniz vatan ve millet sevgisinden, mahrum olan
!:\kilTllerdi~ < '
r/1i~i~¢ :öğr~tmenlerinin temiz şahsi~etlerine •. iftira ve yalanla dokunmak Türk Tali Okullar
• :~~hıiş~~~~ üye·ıerine . asılsız ithamlarla hücürn etmek doğru mudur? Llse başında Türk müdürünün
~ufüryf#:~iri/i§i~Je~en veya bulunmasrm hazmedemeyen bir tek Türk öğretmeni mevcut değildiL Bu
· hJ~'üJt~·.iJer,i,sôfqı~h·~sı1$ız ve garazkar ifadeler bu yazılar karalayanın halet-i ruhiyesini göstermekte
ve'işiııı~i~Üiünü·bilenve
•. ···-,::ı·:::,.. :;':.''.. ::_·:,.:.·'<··.:.-,::

hakikatı seven herkes tarafından hayret ve nefretle karşılanmaktadır.

· .~ıbrısTürk eernaatınm her ileri gelenine her münevverine sizlere boyun eğmeyen her şahsına
eri agırhücumlarda.bulunmaktan çekinmiyorsunuz. Lise öğretmenleri arasında

isteyen, milli

sayfalan progamlardan silmeye kalkan bir tek öğretmen mevcut değildir. Bu, açık iftiracı ve yalandır.
Lisenin başır\a gelecek dejenere ve sırf kendi menfaati için bütün bir gençliği, bütün bir cemaatı bir
saniyede satacak kadar vicdansız Türk olabileceği de imkansızdır. Bu ağır isnadları şayanı
nefret...

sayarız. Henüz daha Tali okullar projesi neşredilmiş değildir. Bu projenin ne olduğu

hakkına kesin bir şey söylenemez. Cemaatler ve vatandaşlar bu proje hakkında tenkitler yapabilir.
Fakat şahıslara hücum etmek kin ve garaz kokan· asılsız ifadelerle herkesi rencide
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Masal ve Martaval
-1-

Bazı şahıslar görüntüler görmeye ve Kıpns Türk cemaatinin en. rnuhlrn davalarını ve Maarif
111ini MASAL ve MARTAVAL ile çözmeye yeltenmektedir. Ey akıl ve izan bunları daha netelere
.~ar sür,ükleyeceksin?Kin ve garaza dayanan fakat hakikat ve viedao metnuntarından uzak olan
rdyeU~rih ne Masal ve Martavallar karalayabileceğini ibretle müşahade etmekteyiz. Halkın Sesi
zeteşı'riin bütün itimatları ve milli hisleri üzerinde topladığını sanan kahraman

başyazarı,

·~uğUfuuzaçık sorulara cevap verecek yerde içi.· bayal ve h,ikaye ile. demagoji yoluna dökmek
~rn.ekteve böylece.efkarı.umumiyeyi öz konudan uzaklaştırmak cihetine gitmektedir.
Eğer Kıbrıs Türk CemaaUni Masal ve Martaval ile avlamak ve bjrtakım asılsız ve mesnedsiz
füelerle muvaffalç.olmayacaksınız! "Çünkü itimadımız Kalmış Değildir." Başlıklı ve baştan başa katlar

IU yazUle

bu merhle~et meürıevverlerine ve hattaTürklüğüne karşı işlenen hatanın büyüklüğünü

çbi(Masal ve MartavaLörtbas edemez! .Söyleyiniz:;niye kaçamak yapıyorsunuz söyleyiniz niye ana
ıfiddan uzaklaşarak Masal ve Martaval yolfoia sapıyorsunuz. Söyleyiniz niye sorularımıza cevap
rıniyorsunuz? Birtakirn tezvirat.ve asılsız

isnatlar ile bu memleket için çalışan temiz vatan

ocü.klarını damg~lj~~ya\1e•·· hak~ın,ı~}ıar1ın,i\ Bu···.·tJrnıek~te······soyşy~la.r· ve arkasını
hükümete
ayayarak . ingilİZ,X:Si)'aı:.etine; hizm~tfiÇİJl)·98hiİ . ·.·ve ··· pilgislz gençl~L.y~tiştirecek olan .klmlerdlr?

n~ ~~ı~,.•

r,...· .....!erden ~İf~~{if1ı~Nl~f0~irrjl~~ği~;i¥~~§~'.Y~J#.hittira
Fakştbu .Mas~I ve.

$9Y.1~~,~kirt~l(iş değildir? Masal

Mactav#IJ~nnıi i)e ~irrıi,gayi~ITT~~J~tiyorsuııuz?;;.·. ·. . · .

.

.

.

hisleri istismar.ile. bll işl~r . yürü;e~ez •• H~yaH<ifadeler;hikay~m~j,~in
've.. . ga~a~l~r~·am~.
a....
ri ile ortada
·.
.. ..
.
. ,. ":;;/_-,·,,

,•.

'

~üÔülecek.bir teı:inızirik~llll~dıguıı biı:im git>fsiz

-

''·.

.

-.·.-

.•. ,.;

.,-.

.

de f~tkediyor rh~ğll~ut?
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Masal ve Martaval
II

Halkın Sesi Gazetesi dünkü Masal ve Mar):avallarına devam ederek aynı nakaratı tekrarlarken
01)em!eketgençliğinin

terbiyesini yükseltmesini
;

;~ı.ılamadığını yazrnakadır,

omuzlarına alan sınıfa hangi vasfı vereceğini

Dr. Küçük Bey başkalarına

evsaf vermezden

önce sorduğumuz

bir türlü
sorulara

"'evap verse bütün vasıflar meydana çıkacak ve başkalarına evsaf vermeye lüzüm kalmayacaktır!
Bu memlektte
ıla;bileceğini takdir

menfaat için hırs için alçatan insanlar mevzuu bahis ise bunun kimlere raci
edebilmek

lazımdır.

Bunu

takdir

edemeyecek

kadar

kendisini

yükseklerde

.şananlara ne diyelim: •Memleketin en mağdur en ezakar ve en cefakar münevver Sınıf için alçalmalar

·

e küçülmelervarid değildir. Bu ancak kötü ruh ve kötü niyet ifadeler olabilir.
· Masal ve Martavallarınızla
fk~ynağınızı
iserken

sızdırmaktasınız.

hangi

şahısların

şahısları karalamaya

yeltenirken tariht,en dem vurmakta

İkide bir Kıbrıs Türkü namına haykırmak

menfaatlarım

kayırmak

istediğinizi

ve flharn

ve fermanlar dikte etmek

anlamak

fazla

kehanet

ml

ister
-,

şanıyorsunz?
Küçük Bey keyfi hükümlerine

ve şahane fermenlarına

devam ederek diyor ki? "Hükürfretin

tasarladığı kanunu kabul edecek vicdan sahibi hiçbir Türk yoktur." Demek oluyor ki Hükürnetyardımını
isteyen ve. ilhakçı Rumlar gibi Hükumete cephe almayan cemaatin. ileri gelenleri de, Lise Komisyonu
. üyeleri de, münevverler

sınıfı da vicdan sahibi değildir. Türk kanı. He ¥oQru1an

,ebedileşerek

380 seneden beri "Bayraktar

sebepsiz ve

kanunsuz

•· yicdandır?

Bundan

olarak '1Elefterios

ve

şanlı Türk tarihi ile

Meydanı" adı ile anılaiJ. mukaddes Türk topraklarının
Venizel.os'' yapılrnasıf~f

tf

ısıl'l?a·.~izi sükut ettiren hangi

başka ilhakçı ve koyu Yunancı olan MiJlip(@~~· ileri gelenleri

lüzumuna Bayraktar ismini feda e~tiren haııgi inançtır?

1

•

.

•.•

•

·.·
•..

hiç

i ,<

> /. .

ile iyi geçinme

"''.{

k..

-.Akel.. •· k·. o. _m
. . ·.ünnist teşkilatının çıkard.ığ. ı·L·e. _f. k_e Made·.·. n.. ig_.re···_ . v-; i l···.·d· e_·.·.s..i.z_e.·.•··.··.•·.nut.•u..• . ıa.·_·".·.so_··y. leten ve korrnnlst işçi
grevini destekleten hangi rnefküredir? Hundan başka hiç asıJsız Ve k:öiü bir şekilde Magosa'nın Temiz
Ve. Millici Türk işçileri için yanlış neşriy~(yaptıran
Küçük Bey'in Masal ve Martavaııarının
etmekiçin

bir araya gelecek

hangi-~icd;ndır?····
sonundaki

lafa bakınız "Biz hükümete

değiliz. Yalnız .... .için savaşa atılacağız.

ayarlamasını ve bu kadar ileri gitmemesini

tavsiye edeceğiz l
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"Küçük

karşı isyan

Bey'e görüntülerini

Bu Ne Hal

Kıbrıs Rumları Ada'nın Yunanistan'a ilhakı için canla başla ve sistemli bir şekilde
,.

'

·· 1ı;şm.ıkfadır. Rum Başpespotu, ilhakı Jen yüksek bir dini,

irp,mç

gibi ileri sürmekte ve-en büyük

Ôc~qeleyegirmiş bulunmaktadır. Rum 13aş Despotu MıSff\/~.~iyrutşeyahatlerinden

itrrHş. ye

ilhak rn$selesinin hızlandırılması için Yunan Oevı~tricali

ile

sonra Atina'ya

temaslara başlamış ve

~t.raııistal'fın biran evvel. ilhak mesejeslnt Birleşrnil Milletlere götürrnesinl isteyerek bu hususta her
., ü faaliyete girmiştir.
Ç.ok.iışzik ve rrıühim günl.eryaşı:ınıaktayız. Bu nazik ve öıiemU anlarda çok dikkatli ve hassas
~ıt11mariıı•fiazımdır. Rumların Kıbrıs Adası'nı Yunanlstan'a .ilhak talebinLçürütmHk ve Kıbrıs'ın aslı
,ahi'bi ola~.iürkjye'ye iadesi için sesimizi yükseltmek ve bu sesi kuracağımız TÜRKİYE VEYALNIZ
.fJRK'iYEaı:ıvaslnLgüden teşekkül ile en müesstrşekle .getirmek 'icap etmektedir .. Madem ki Rumlar
¥tınflıiigt~lf~irı

h;ykırıyor; • bizlerin TÜRKİYE· için haykırmamıza hiçbir mani ve mahzur mevzuu bahis

.&i'~riıaz! Jıbri; İürklerinn

Ada'nın Türkiye'ye ladesini istemesi de hem

Yunanlıların ilhak talebini

.: ayıflayacak he~ de Türkiye bu haklı talep karşısında mesnet bulacaktır.
~ı.iW{ıarın ateşin. ilhak gc1yretleri · karşısında bizlerin ati ve kati kalrrıamız asla doğru de.ğildjr.
Rumların kopar(Tlakistedikl~ri .fırtınaları önceden önl~mek lazımdır. Yoksa s~n akı] ve. son pişmanlık

fayda etmez. Vaziyetson

derece ciddi ve nazik olduğundan sözlerimize ve hareketlerimize son derece
di~~~f ~ftn~mi~·icap etmektedir.
.
. · .. . ·
, ·
, ·•. . . ·
·... . .. •· ·

L_eık;.ş~ ,Şeleoiye Meclisi'nin .Sabık azası Hasan
bey~h,~ftriT,~()k
tehlik;u
.
...
-, :.·:

·:_'·-.-.

····:·,,,-;.··-

.

.

·-

.

Fahri Uzman'm Lefkoşa Belediye Katibine

çok şayanı-ı . hayret ve . çok.. şayanı . teessüf bulmaktayız. Rum
.

.

',

.

,.

v~tapı:ifj'~rirnir/~i:zıere kardeş gibi muamele yaptıkları takdirde kardeş gibi yaşarna menfaatımız icabı
'~ıduğunu Hasan Fal;ıri Uzman Türkiye'de nasihatlar aldıktan sonra mı ögrenmiştir? Bu şekil

"~~y;natfan

makSadı ne idi? Hasan Fahri Bayraktar Meydanı isminin kanunsuz ve nedensiz olarak "

·gfihoniosVenizelos

II

yapılmasını!') acılarını Kıbrıs Türklerinin unuttuğunu mu zannediyor? Doğ{USU

<lrlctsan Fahri Uzman bu en muhim ve en .milli davamızın ehemmiyeti bu hareketi ile. çok büyük hata
·, işlemiştir.
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Bu Ne Hal?
II
c.emaatimizin ·hayati da.vaları karşısında .söf ive har~ketletirnize •. ş?n. derece dikkat etmemiz
dır.
Hasan Fahri ·Uzman.Lefkoşa Belediye az:ahğ; Türki;e•ye.yaptığı
seyehatteAek~arBelediye
.
'.
.
,•",.

-._.

··..

-.

.:

::

_·:

··--,--.-·

;:·;:

__ ;-_·,

ını. lüz:urrıürıffsezerek BaşqakanAdnan Menderesıe bu ün'{an altıtıdiielgraf~öhderiyor. Halbuki
~rj:~~hr!Uzman sabık···sel~diye azası ·ünvartıJ{kuııhnarak da··bLJ tii~(~f;pelf!iyFgÖntJerilebildi.
,:S·:-····.'·,:C:.•.'C,'i_.·,
j.

;

,.

_I,,

',.C·

.'

":

,

>:•·.:·,

; .. : ".'"-'/,.;',.

.itj<yfüfmiş hiçbir şey ôırnayacak fa~atl\ı1illi OaV~.ıara samimi·olarak b~ci'ıı y~. shı:ü ğtÔ.ğjÇoıan bir
'n··"'•-'·

•

.,,:

·.

_-·._.·
•
',

.•

ıs,efıff,Waro~t:1esti·buıunacaktı.
i~~Yr~ktar meselesi dolayısıyla ha;sa§iY¢ti t8kdir ve istifasını alkışl;dıg11111i.ı1f~ğ~1;1i:1s~hri'nin
'.iye;deiseıediya• üyesi ünvanım kuH8ndıöını.. hayretıe okudük. FakatKıbrıs'~.dtirıaükt~rt<sonra
<o,şJ~eldiyeReisine•tekrar yaklaşmak niyetiYıe Rum·~~ıediye.Başkatibirıe yaptığı ı,eyeô~tı Jcııebi
tteJerin.cie<okuyµnca/bu
•hayretimiz dehşete gark··olmuşturı··Bu:foüracaatı'riJ~b~~i rigdir0 B~yral<tar
iYt1~iıı]s~f.:degiJtiriliy9r; 'Hasan Fahri . Uzrn~n hassasiyet göster~rJRi~tif~:~;t~~W,[§~l,eciiy'~f{~isinin
·fr:' irtUarrı&ı'~iinern~r~z ·kahyor; Beledıye azaliğ I ndan uzaklaştrktan:~'JJf~r~ul~ill'~ij~i~if-l~s~ni~hri bir
.,··:·, .. .

.

.·· .· _· .; ·. ·--·:ı.· -·•·

'lliFdava

,'

.

'.

.

. -

- .-

-· -:-·.,.· .•. •,,_c:-.:.'·:..

··-_-_:a· ..

t~ iı:zefi·. nefis · davası güdecek yerde • J..efkoşa. Belediy~(R~{$frt

·-.-,-.<,:·,··.. ;::,,,._,. __ •:·.. ·-,"·.·

:·,

... ·• .. :
'_:-:,_.·./

i{rnaKistiyor. Ve

0

.hfitfark.ceıh~at.ının Bayraktar. davasını ·katlarla çürütme.I( ¢i~~t!r~I.
;tm.ın'ın bu çÔl<?hatalı hareketleri yalnız kendi şahsına ait

•Olsa ~~>¢;~h'~tılllıiın

~pmasa idi zerrJ kEtdar ehemmiyet vermeyecek ve ses çıkmayaca~tJ}.( .

.

Hasan Fahri Uzman'ın işl~diği hatanın kabili tamlrtarafrru göremiyo(

Milli ş~fe,fine tesir

< //'

.;t

v~ hayJetıe{:Jçerisinde
~\ '. -·. ,:, . ·. ·---<·: ,__ ,.,_ '--'<.. ·.:

.-, ·: .. ,..__

,ahyornz! Hasan Fşhri Uzmanım beyanata göre Türkiye'de bulunduğu sırada 'iI~~i·A'~r~.rşaMsiyf}tler
ıçin. nasihatlarvermişler. Çünkü İngilizler Kıbrıs'ta son günlerini yaşamakta imişlerii. fi~ril~r ne lakırdı?
>sunları söy~yen

kimlerdir? Haşan. Fahri Uzman Türkiye'de hangi ileri geleQlerl~·/§öfuştü?. Ne

Saıahiyetle görüştU? Bu sözleri söyleyen kimlerdir? Bu ne hal? Ya bu sözler bu şekiicle~ö&'l~ii~emiştir
veya bu sözleri söyleyenler ileri gelenler değildir. Çok büyük katlar yaptımzt Çokbuyük~6tıar kırdınız
sabık Belediye azası Hasan Fahri Hür Söz'e yaptığınız: beyanatta tevil yoluna saparak "İngilizlerin
·Kıbrıs'ta son günlerini yaşadıklarını söylediğiniz fakat bunun Türkiye'deki bazı müfritkiqıselerin nokta
/nazarı olduğunu zikrettiğini beyanatınızın tahrif edildiğini biliyorsunuz. Her ne şekilde olursa olsun
Kıbrıs'ta İngilizleri son günlerini yaşadığını söyleyerek Belediye reisinie el uzatıp kardeş olmak istemek
ilhakı kabul etmek kadar hatalıdır! (Devamı var)

"""'"-'\.,,,
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Kimin Hakkını Kime Veriyoruz?

Lefkoşa'da münteşir bir gazete Evkafın idaresini teslim almak istemekte ve yaldızlı sözlerle
fkar ı umumiyeyi avalamaya yeltenmektedir. Evkaf komisyonunun seçimle olmasını istemekte ve
.elirinden rasyonel bir şekilde Cemaatm menfaatına hadim olmasına taraftar bulunmaktayız. Fakat
·.

·.

:,'-·.

afı asla kayıtsız şartsız ve kontrolsüz bu menfaat kahramanlarının eHı,deteslim edemeyiz, Acaba

rnallanntn kayıtsız şartsız emirlerine amade oıabif~c~ğinL·ve istedikleri gibi atıp

hıar evkaf

't· · ·.a· ·. c. aklarını mı zannediyorlar? Evkaf m.a
. '.·. la·r· ı. n.. ı·.·.n·. şartları, ferm·..· . ·. ·•.a.· .· .· · n· .· .· ·.ı·. ·.• ·. · .· .· m.· •. •.·.·.u.·• -.• ·e.· .·. e.·....'.'.·.i·l·e··· ri ka..yıtl. ar vardır ve
:; --·--..
.. ~
. .. :
Unların dışına çıkılamaz. Acaba bunlar Evkafgelirinin keyfe mayeşa sarfedeçeğinLmi zannediyorlar?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

.

·.t.·....

_-:

'

··.v··...•. ·••.

.

.

.

.

Kıbrıs Türk Cem atının en büyük ümitlerle verdiği Kata~Pral~tıMki;i~uf
"·.

.

Bu gün elde mevcut para miktarı ne kadardır? Bu hususta her
.

,. 1EfilgiHleri aydınlatmak

·r";·-:_:.':J-;_,_,:·.,.·

.

.

.

.

.

.

au para ile ne gibi

z:an:ıarı açık hesap,neşretmek

.:.. ·-, ..._. · ~ . . · ,. .- . ··.,,·,,--·:,...··: \'.<'L-:f.:\\) ./ti" ·._- ·, :··.·. V< . _,·:

icap etmez mi? Bütün bu sorular C~ll1a§füp,~Rf!nc:l,~rıg~~~~~~we
bu zaman

§Ôrkonusu 'olmaktadır. au hususta'gereken hassasiyeUgösteff e~fnı-~r~~ı.~~}6~&,1!;1yrnet
vermiş
plabilirler? Yoksa Evkaf idaresini eline almak isteyenler bu tarz' ıüireketıedt~sViP ~clenlermidir?
cernaanmızm arasında öyle öneatnmak isteyenlerOıa~;k['tjJHİ~f~Ntf;aJ~:fu.~vkafa.ve sabık
.e.,. :v..

ka, f muratınasma hücum ettiler; diğer taraftan menfaatları 'için,Ônu ~teldern~kte rntıh, zur görmediler.
.

.

.

':

- ..

··.

·.·.·_,.,··.:, ., .. ·.•·:,,.,,ı·-·'

.;A.6aba,büfünbunlar unutuldu mu zannediliyor? Evkaf malınınren,Aıyrhetli

.

. .

y~ yaQlıbir parçasını ucuz bir

fiyJua tesahübekalkan şahıslar, acaba ata mallarımız ve dini ~nı~ı;ı&u¢riri'.itl~resi~ilerinetevdi
}olünursa ayrı roller oynayacaklarını mı sanıyorlar; Bu haletifuhiyede$~:z.~~ ri:ıillil~reyeihalkçılara
i(<ayllsıZ'. şartsız ecdat mallarının idaresini nasıl teslim edebiliriz?
cemaatrrmz arasında öyle sözde cemaatı düşünenler ve öne atılm<;1Ki~fe¥~hl.~r
görüldü ki,
; kendi. hempalarına menfaat koparmak için. Evkaf dairesinin arka kapısınd~ıı gizlıf' ş~bık . Evkaf
inurahhasının huzuruna çıkarak onu eteklemekten çekinmediler ve diğer tara~f-m,Evk~(için en ağır
'liücümlar yapmaktan da geri kalmadılar. Bütün bu tezadların unutulduğunu veya farkediJmediğini mi
zannediyorlar bu zavallılar?
Evkaf komisyonunun seçimle olmasını isteriz fakat Evkaf mallarını kayıtsız şartsız bunlara
teslim edemeyiz. Zaten Vakıf şatları ve icapları da bunu emretmektedir.
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~~rna~t{rey, aımf•f<veyamevki koparmak i.Qi~ hatrrlamak ve. ondan s~nra bütün kudret ve' kerameti
n9in9~n tqplaQ11Ş\<>tosefal bir şahsiyet ,gibi h1reketetmek asla doğru.değildir. Kıbrıs Türk cemaatı
\;P,~,yapıl~hmefiçigösterilenher

faaliyeti 1:>gt9n teferruatı ile halka arzetmek lazımdır. Bunun aksi

ro.~~i~ ~ı~ri:ıef,,errnenıek ve haık efka.rı Urnurniyesiııi hiçe saymaktır.

,~lbJı~'rÔ~k'

,,,'1

.ı.,......

~Lİ;~mıar, Federasyonu, ~ertıaar için yaptığı tler İŞİ göst~rdiği her faaliyeti bütün

.

.

.·

•

.

..

..;

~fer'filiatı ile halka ,bildirmeli ve çertıaata tıeSap,vermelidir. Mesela icra organının bir aylık faaliyetinden

Y~~tığL bildirmek· kafi .•. değilclir. Yapılan

, ô'i'~kat

mülakatın .mevzuu nedir? Mülakatta· konuşulan

,·~,ij~dir'?·V~riıanttjetice, nedir? ... Bütün bu cihetler açıkça halka blldlriirnelt ve halkın fikir ve tesvıblne

:,>a~rrıŞ,atı

ilgilendiren meselyleri. cemaattan gizli tutmak şahsi hareket

.·.,.. , ... , .. , ,:I

.ve. egoist düşünüşün ta

,@11dısi ql!Jp.c~r:niyetmefhumuna ve demokrasi icaplarına asla uygun gelmemektedir. Cemaatın reyi

!JI; ci~~aa(·}~In'cemiyet başına gelenler bütün kuvvet ve her hususta cemaata açık heSapvermek
l~~ureti~inı~Jet~elidir.
q~nıa~tı ;il~il~ndiren hiçbir mesele şahısların keyif ve arzularına·inhişarettir.ilmez. Hiçbirşahs ve
h,. lçbir id,
..

. ..

a.i~ 'ktirllltf cemaata ait meseleleri bir sınıeya gizli tutulması ic,ap.· ecıe.n.. bir mesele gibi şahsi ve
,.-

'.'>·.·

_,

·.

.

..

·..

..

keyfi kiırrlaf Bu tarz hareketlere meydan vermemek tlalkı hiçe saymak ve bütüıı küdret ve kerametin
~u~yyen ··rahsiyetl~rde.·,temerküz.··ettiğini, sanmak gafletinden başka,.hirşey:~~~ild,ir.>·~ih~enaleyh
rf}fll~cltİÇİff~irişilen,herfaaliyetin.ve

cemaati ilgilendiren her işin bütün açıklığı I~bütüntf}ferruatı ile

'.h~l~a, bUğjriİmesive cemaatın fi kirve tesvibinin alınması şarttır. Bu şarta riaye ~trjJeyenlerpemaati için
çalış~mazlar!
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E::nosisçi ve J<qmünistbütün ..Rumlarla İşbirHğiYapapileceğjlıi llan Edenler, Kıbrıs Türk cematının

< . ... · .

.

ykadder~tı.hakkm~a bir tek kelime söyleyemezler
. ·.·. ·.
. ·. Genç hukukçum~z Ahrnet .Mithat Berber()ğlu Tali Okullar tadil. ed~,ı tasarı hakkında düşüncelerini
HalkırfSesi Gazetesi'ôde neşredilerıA"Enoiii,çi.olsun. Konıünlsfölsüı:ı'i~ütÜ~ı
.Rumlaraişbirliği yapmak
..:,c;·· '_·_ o'.,·- ·i,/,,c'
,..-,.·,.,.'-·/,_·

'_·._

··_;·,
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__ -.·· ·:._.·;.,:,;.".'

_;,),.'.'•,

·-

/•·.··.',-'··,·:;:,;•','Y·:_\-'•,·.

·

.ıüsusunda t~f:eddüİ gqsfermemeUyiz." Böyle bir . . ifadeni.n.Tür~jy¢;q~X{ı~6şit.,ğprrııQş.münevver .blr
·. t.Ku.kçun·un·kalerninden;.çıkması.hepi•mlzfhaywt .

v~•ı,essür
7

içjrl~ir'~~I~,r~k~t~tı{···············.· ·•· · .

·. K!t?rıs;··.J.ürk cenıa.~tı.varıı.k.' .ve.· .b~kasını.Kö~üqer.·~ö.kj r~i5>l~.wı~ri;f
~i~\[~,~~J~~'~'Ü.ı,·.gQqen.fan.atik.ve
· oper. mİmci Rurnıar ,iıe . ·.hiçbir.zaman işbırüği y~ı:ıarna·z.if3~1?•&edi;Jıl6.iiYbyo~·~a
idam ~e mahviyet
,/> -_ . :;::.:>· - . -- - . · . :· _ :_.:;·)\:)/:.,_;_:\<· .: · .
. · .
· :· .··?::():·/:=-:::::.\{\ . '·\.'):/·/i·/?ü}l:/\.:'.'.<t>()ffü%}N:}:\'ı.V{i\f·:}//;.\:/,:::::::}(t\ı·ı/J):_:::--_\: ·: '. - ·.: ..: . .
. urneğirii•geçirnı~~d,~ı:r:ı~tir.Kıbrıs.Türkleri Enosi~·.mey;.9,.t>~~isgfr:pf1q(ğ.ı W~t<cJif~~·y~.c~maatıqıızın
milli
1

ş}fretye •.tı~ysi1etirl'¢\ğJieken saygıyı•.göstetitdi~i rnüJa~t¥~:R4fü·;.v~ı~n~~~iijt\irtıi:1~.iyi.ğşçinmeyibir
¢~nUlrr,,~ihlil<.~~Ynl~kt;dır.
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ı~~}ff1iye eden
;if~~eı~ff gazet¢ şütlltHarında gördüğUrnüt'zarrjan···gözi~rimizi.0!;19ij

;ıföıZırı idrak ettiğine

·. ı•na6m~ı(iştem~aı.k,·•···Miııı· his . .ve heyecanıarı~·.,
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'KQrl<u.nç\(:}hlike~ilen Kıbrıs Türkleri kızıl.Rumlaralcı.ıı~silxiş~ll
.,,.,·.,,·,.,,._,.,·,
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tşu'raşın ıjyice bilmek .ıazımdırkiKıbrıs'Türkl~ri .• Enosisjen 69j~~.,tJı~.t<'~t;~~EK9~&.r\i~,tliQienkorkunç
teb'ıi~e bilmektedir.
.·· .
. .. ·· ..· ·.·
'. . , . . .
.
>.B.irıaeoaıeyh.•Enosisçi Rumlar ve .komünistrerİıe·.···işbirliğ,
ya8In~~ı./f~(ı~j~{.~deôıer,C1<;19.ns
Türk
cemaıı, »e onun rrıukadderatı hakkında bir tek kelime sqJıeYe~~~{iJ.''! .
J

'

"

V

.

. .....

•.. ·

....

··•··

kıt>ns Runı millicileri .her vesileJle hükümet(tılrpaf~nıakv~İıtia{;fn~jı~rrııitlgerçekleşmesi için
hü~qmete teşvik-i mesaiden . uzaklaşmak hedefinF güderken pizıer nasıı olur da ayh•Iyoıu tutarak
Rumların ilhakçı emellerinin gerçekleşmesine yardım etmek basiretsizliğini gösterebUiriz?Nasıl olur da
Kıbrıs Türk cemaatının en feci akıbetlere sürüklenmesine meydan verebiliriz? Bunu bir Türk nasıl
tavsiye edebilir?
Komünizm, hürriyet ve demokrasi alemi içinde en büyüktehlike ve Türklük .için de en büyük tehlike
i.çindeen korkunç felaket ve afet iken Kıbrıs Türklerinin komünist Rumlarla işbirliği yapması nasıl dile
alınabilir? Böyle korkunç ve feci .işbirliğini bir Türk nası] ileri sürebilir?
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t,.,·ıvuk~İ:A.MithatBerbe:odıu,•
Enôsisçi
Ve .korrıQnist.Rumlarla
Kıbrıs Türk. cematını
işbirliğine
d&veJ
·.::,:,·\··:'r.:';:·,,_'._,·-:.:.:";>:··:·•:·:_._.:_,',_ ..:-\'·:"·\ ...:-··· .. -·_·. ::.,· '· ...
·_-:" _ - ·._ ---<.::·-.'_.":'·._":,_.,·-,
:·._,_..,..:.
·. _ _.< ·:.·_:..._i:.:,_.-,_·-.·-·.
'.
'
.

1~~zc1e11·e\l\/E31t~'i~~açi$i\t)<anunurnutaane~eq tasarıyı gereği,vehçjle • . . k.rifik etse belki bu,Jnühim
. ~ya dUşrtie'9~ciJklir./ · : . . . ·. . . . . . . . . ..·.. . . .· . . .
.· .
. ..
'.···''EğerA.~ffh~t ~~~fierôğlcJ.rnJVcµrTalLTed[is~t;.tJ6~riı~rını•i,nç~ıey~ri~Y~lıit~S.cifl ile. mukayesesini
'e~a·.····ve• rnuk~~~~e,••i!e····.·beıirec.ek.rtıahı:ur••{f~·)tıiı~ıfri\~rıii.kr~i{~;lı~ıf\ij!~,:,;H#ı~iC~v91n.ı~t~.bilecek
hem
~Hiı~f ~Ra~ı.ı.'ölcld~~ v~·..··hern·•. de §hbsi$çi/p1syW!tey~ ~6rt1i1risf9J
Jst~m~Y~'diJLy~flTlai~Çci~tıt/. .
·· ·
· · ·· ··· ·
·

.· ; j,,~;;};;;"k::::

······i···J<ıbri$~~~ı'HrJij~~~>~~~'h·lrgi!t~te·H~~~.rT1eti.rııenıle~i;
· tiı/~e61~bifiri? '§iE,Me'~i~Retitt ;~hıi¥edris~Hrıı~:.Hd:·.:•., • ,;·

•0}fr,:~~~if ~~!~/\i~~if et~~tI~~·~~tR}srıi/l,:

faalfyeu~·ririr;>t~drisatı'

;.g1

'ct ~at ~r .~(fB'.l'jl'.' Yi·;F91~•·,~0mrnn,

ııı~rıtrrjf,ı ~ı~t;i~···
3

0

j~if,

-.",M~Vcrit,r,.ııi,~~ijçıı~tk~fl~.hiatı'.it~)f':;;;,,··

~11f ~~ı~~iy~ıj~~'.~~~r

,~,uôda:t>4,ı9ng~r~r;i<~riBhi>ku~f

. · tetkik·,ve,·•JlJUkaye,St}H..·,trıc~le~·~;ii!it&'.~P,~?ci~i)tj~rfı(~ş~~/y~~ijfm:,,111\~~t~·g~~ti~~/d~···
'EnÔsisçi,'Veyij(kQ}nQııi~tRumY~t~:'ittjirli~i@pirıas'ıtl\.ist~m~y~cekti.·.·····,·····
•. · . •·.
Mevcut 'Tali :if~iifi~~t >1<Jü&t1HA'1'..Jöie,.~öidhi'it1ır•···· Ôkdliar• tıhküm~tin 'lisafı)sı.nı \(r~ti~~t),, <Jı'fuak
·• rnecburiyetindevf.~~ruhsata/gqrevazifcı göte~il(T)ektedir. Hükümetten mali yardın,•··ğ,ğfeQ~µtti,ti·Tali
Okulların idare.htıYtıtir:ıinazaları Vaii tarafından ~aYir edilmektedir.Aynızamanda Maar-iM\ı1i.idüri.i b~U,in
Tali Ôkul(arıteftiŞ}t~ kontrol hak ve sal~hiyeUni haiz bulunmaktadır. Bu~dan başka Maarif Müclürü
taratından tayin edilen müfettişler hükümetten yardım gören Tali Okulların hesabatmın ve tedrisatının.
kotrofünÜy,~pabilir?O halde Tali Okullarımız asla muhtariyete kavuşmuş değildir.
, ,. . . .. .

. .

,. -

. . - : ._ .. --,-.-,:-,.,-·,,-.,_. -... .-

· -- · -·

- .._ '-

- '

-.-. ·,

·:·::, ,·,_.c -. ~-,c-:,-,V:>.·-''f--;.•i,:-".:· ·

Aynı zamanda .hiçbir Tali Okul bu kanun tasarısını kabule icbar edilmiyor. Bu tasan Tali Okul
öğretmenliğini resmi biır vazife tıaline ge\irerek elim haksızlık ve muzayaka içerisinde kıvranan Tali
Okul öğretmenlerini bu acıklı durumdan kurtaracaktır.
Her halde bunlar Enosisçi ve kominist Rumlarla işbirliği·yapmamızı icap ettirecek kadar feci
şeylerdeğildir.
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Eğer A.M. Berberoğlu Kıbrıs'taki Türk Tali Okullarının mali vaziyet ve perişaniyetini
~tk:ik etse, yardım gördüğü·kaynakları ve bütçe vaziyetini incelese ve bu müesseselerin idame ve
i.rakkisi için lazım olan paranın temini hususunda hükümet kanalından başka kanallar gösterse ve
fsasa müterit, mevsuk malumat ile. ekarı umumiyeyi tatmine çalışsa idi Enosisçi Rurnıar ve
öıwıünistlerile işbirliği yapmanın hiçbir faydası olmayacağını takdir edecekti!
Daha henüz Ortaçağ zihniyeti güden ve Türklere mal

ye hatta zeytinyağı masullerirü bile

:tmayacak kadar kara.ve hayretengiz bir taassub gösteren·kiliSeQirt'icfa,re.y~'dlr~~tifi
·•H!3 hareket eden
· Kıbrıs Türklerinin milli servetlerini eritmeyi mukaddes vazife s~yan

;ijrj6,§1~9i.;~ciıi1Jatiı1 piilere

ne ·

.·• dası olabilir? Tali OkuUarımızın içinde bulunduğu mali müzcıyakayf n~~ıı)iJ~.ı~X~~ff~p1\
Biz· münevverlerimizden rnüsbet ve.yapıcı işler . b~.kleriz.. Cemaat.aiar,~r[i•,Hıi::v~tt.~*~ô~n'••eseri
kat ileriyi ve tehlikeyi sezmeyen yazılar. ile gazette sütunlatını doldtJrrnariın;'ne RıYfu'.¢~jj~;~-tçhı'? Eğer

SiM. .:. Berberoğlu'nun ··."Enosisçi. olsun· •veya,Komüniit'oısurı bôtµrı(JRµmı~rı~Cişbirlicii -Y~~~:~ki?tE:?klifini
y··

Kıbrıs Rumları tevit ve istismar ile milli emellerine veya

körttÜııl:z:rri:'~ni~llne

.·.. ,, .:,

hi:zrt;1ef içill\~Uıianır ve

~fkar-1··.umumiyede cemaetırmzr hançetıey~O-birkôt<>Yoamak'istıiğ~ kibJWci,i1pcıç;~la,rın; ~ffiiniz ve
c1pn'ıayadabaşlamışlardır.
cemaatrmıza

iras

olunacak zara.rıarı nasıl önleyeceğiz? Eğer hükürrıeti kuşkulandırır,

cemaatı şaşırtır. ve Enosisçi olsun Komünist olsun Hükümete' rnuhalif ve Kıbrıs Türklüğünün
nahviyetini istilzam eden akidelere bağlr~furrilaril~

işbirliği yapar isek halimiz; ne olacaktır? Bütün

,~ühl~rolurken ker1di.ni g~stermeler, sivrilmel~r. ~üm.,ıyiş hevesleri, öne atılma hırsları, kaprisler, şahsi
· emeller tatmin olunabilir\Fakat

cemaatın harabiyetine nasıl meydan verebilirtz? Bunun içindir ki

:nosişçi ve komünist bütün Rumlarla işbirliği yapabileceğini ilan edenler Kıbrıs Türk cemaatının
rrıukadderatı hakkında bir tek kelime söyleyemezler.
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DünyanmhiÇbicyerinde hiçbir gazete Mkikatlari Halkın Sesi kadar tahrif etmiş ve şah1slara
:rgöre •hukumıerv~~lş'.değHdir.

Şirndi de bunıara ilaveten mim tarihimizi ve.temlztanh . şuurumuzu

istismar Ile etraft,blilandırmak ;is!iyor.

.

.

Halkın sesi !'3azetesi'IYüz Ellilikler'' başlığı altında kaleme aldığı baş yazıda öğrendiği birkaç
tarihi hadise . ve.ismi, iğrel1ç bir.maceraya dökerek kaflar üstüne katlar ilave etmekte ve kısalan kara
fırçasının ne kara boyalar savurabileceğini izhar ederken gittikç~ mahiyetini belli etmektedir.
Kıbrıs .Türkleri milli his ve heyecanlar ile iftihar etmekte ve milli şuurlarını her şeyin üstünde
· tutmaktadırlar.
Birıaenaleyh
Kıbrıs Türkleri·arasında yüz ellilikler, Ali Kemaller olabilecek. bir tekTürk
.
·'
.·•

'

nıevcut değildir! 9~. belki . bu ·.gibi kötülükler dimağlarında yer .atabilecek ve gazete sütunlarında
• yayıril13yabU~11lerfoin.m~vzuu.
bahis olabilir.
• ,, .r'.·;;a~yrak~~~~~·~daruismini "Elefterios Verizelos" yaptıranlar; ilhakçı Rum milli liderlerini uçak
~,İanlarında·karcşO~yaf'l;malista kiriyeciler; Atina'çia ilhak şerefine kadeh kaldırtanlar; Kraldan fazla. kral
/ ]~r,afl~r/dıuf t\ip

Jljp huta çekenler; . enosisçl.Rumlar ve·koniÜhist Rumlarla teşvik-i mesai yapılmasmı

::.:::: . :.,;?·;-_·',:/('-·;,/_..:,:::-:\\;.'_!:'/ :·<.-

:· ' -_ '
. '', _- :
··... . ' ·-:· -: :· .-,
gazetesiCsütynlEırıl'.ldaneşredenlerşimdi yüz elliliklerden ve Kıbrıs'm Ali Kemaıterinden nasıl dem
vurabiliil~r?;
... · ·

Memleket · rrıa~.rifini ilQilendiren yenı layiha hakkında · kritik. yapılacak yerde şahıslara
· hücumlarda bulunup; tehditler savurarak yüz .elliliklerden, Ali. Kerrıaııerdendem vurmak, Tür,ktarihini
ve Türk inkılap şuurunu da küçültmek ve acıklı ve şayanı.te~ssö'ibiftıale düşürmek demek olur. Eğer
herkesin tarih bilgisi ve hakikat telakkisi "Yüz Ellilikler'' yazısını k:aralayar:ıpotkırıcı, şahsiyet lekeleyici
gibi• olsa idi dünya insanları bugünku.medeoi durumdan .çok uzak ve~~lim ruhların
~ karaltı lan içerisinde
inceleyecekti!
,,

'

Fikirleri söylemek küstahlık, bir kanun lfiyıhasmm cemaata faydalı k1sım1arının kabulünün
doğru olacağı kanaatını izhar etmek vatan hainliği

ise ya dünya insanları Küçük Bey'in birkaç

yardakçısı müstesna küstah ve haindir veya bu fikirleri izhar edenlerin Tarih bilgisi ve ruh hallerinde
bir aksilik vardır. Bu yanlış bilgili ve aksf ruhlu insanlar Ortaçağın Engizisyon devrinde yaşamış
olsalardı belki b}lgi ve düşünceleri bir kıymet ifade edebilirdi!

Kıbrıs'ta yüz ellilikler Ali Kemaller olabilecek bir tek Türk yoktur!!! Bütün karalamaları yüzünüze
fırlatırız! fakat eğer milliyeti ve milli tarihimizi

istismar ve şahıslan karalamakla fikir hürriyetini

öldürmek; memleket kanunlarına hürmet telakkimizi zayıflatmak ve birkaç şahısın hegemonyası
halkımızı kukla haline getirmek istiyorsanız buna asla meydan vermeyeceğiz! Tarihimizi
küçültmek; Kıbrıs Türklerini hıyanetle lekelemek; milli şuurumuzu bu kadar b,wağı bir şekilde istismar
etmek

ısıevenıere yazıklar olsun!
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Safsata örnekleri!

Halkın Sesi Ceridesi her gün bir safsata örneği sunmayı maharet saymaktadır. Çünkü ele
hiç bir mevzuu konu ve sebep çevresi dahilinde mütalaa edememektedir. Her işi kendi
zaviyesinden ve kendi· nazariyle görürken diğerlerinin fikirlerine hürmet lüzumunu bile se~mernekt~ ve
safsata örnekletiiJe,e,fü.fü•bulandırmakistemektedir.
Cemaatırhızın. büyük bir çoğunluğunun fakir olduğu ki~Seni?\ink.~r edelTl.er.eceğibariz bir
hakikattır: Bu d1Jrumu hükğmet bizim···kadar belki QEf'bizden daha'.iyi l:>j!!p~~te,din Bin~ena!eyhmuhtaç
durumd~•oıciciğµ~~ift:··hükünıete ihsas etfirmey~··IÔzum.· ydkt&Fy~)~:#tkın'iş~si•• d~zc@esi'nin
hüsusta.ki:idciia§ıçğl<''g&:riptir.
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Bunu

şa~i(t·:·F:s~ .y··

>~1th~t#,i:~lliji;l1l~~Ill!illM~illifJllllil\;;::::
13in~enaı~yh.' tıal.Kı.rr Se,}iiJ.D,erici~şi'rıi rı.·• cerna~tınrn~~ıs~ı:ıetf;,t\lJŞ\JŞ\:!r,lg~\Ql't.ijy§;',i3tliğı fiki rl~rf ::~:İÇ !:>cir şahıs

~!}1!iğlZ!:[~ı:~~~iŞ d:ıi~iı:~: ;$~~r~!, v : ·;

}fi

. . . ·•·' ·.'.' Ç~ryıaatırnızın. para vermediğjpijgqia•.eqenyokttJr;., ~İfÇI~~iç~/T\~itt~~j'Eifjl)in.•.·f~ldr''öıd6ğundan

v~o/.'J;~!illv~•~Mkz~ıjinı~r(j~ffliiiJ~·,~~w~~lt!"~~i(~~\~'~fs~,fW~ıa~~h•/ici çı~ara.k
T~rk,h•aİkına. ve· Tü.rk••köyı.ü~ün~····~~ra;,f

~i~'f

~1:1~h,~1sını . . vu·r~akve;bunu··başkaları.na.maı.,·~aerek etrafı

bulapciırmaya kalkil)ak8şl~.q9ğru[~~ğil~'ir;:i:\ :,
.

S~fsataı~r

.rri~ViU dışti~z]~i:

,·. .

.

.

~~~·,ı,;~1,ı~ri~dl~r ve· hissiyat istismarı ·ile ~iç bir iş başarılamaz.

Başkalarının •·çekile9ileceği~i'iddi~~deôı~;1cı\,Ueı~•.•k~.r1d.ileri hesap verebilecek durumda .olmahdırlar;
Yoksa. boş sözler v~ •güli.lrıçiiddiaİaril¢j~adiselerin
safsatadan başka hiçbir şey değildir.
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sebep ve. neticelerini .tahrlt etmeye kalkmak

Hepsi Küçük Bey'e Aittir.

Halkın Sesi sahibi Küçük Bey, mağlup ve metruk oluşunun kin ve garaz ifadelerini karaladrkça
•'mahiyetini, neler düşündüğünü

ve neler yapabileceğini

izhar etmektedir.

Mantık ve hakils.at icabının

sınırlarını aşanve ancak hırs ve garazın ifadesi olan bu karalarnaıartnmahlyet!

pek iyi anlaşıldığından

Küçük beyin halk nazarmdaki değeri belli olmuştur,
Memleketin

avukatlarının,

doktorlarının,

mün13vverlerinirlfikir

ve hareketlsrl

kendininkine

uymadığı zaman siyah fırçasına sarılan Küçük Bey kendisine ,Milli ~ahramah ve cemaat mümessili
·•• süsü vermezden
göstermelidir.

.

önce kendi fikir ve hareketlerine

bakmalı ve onİahtakdir ectetiume fikir Ve cesaretini

o zaman hakiki durumunu ~nlay~cakve

elindeki k,f~,bJy~ıı fıfç~ytbırakat~ktır.

Halkın Sesi Ceridesi'nin 28 Eylüf't~rihinde yayıntanan

b~i Y~.iıSında KUJd~,#~v yakışıksız

,ifadeler ve asılsız isnadlar ile dilinin var:~bileceği ve vicdanınnÜ~hafrimül edebHede~İ

her şeyi izhar

)etmektedir. Bütün bu isnadlar ve garaz ifadeleri tamamen mü~iyfri-hakikat Ol•~p he~t{ t<dçuk bey'e

Kin ve garazın düşündürdüğü

ve. ~aris kalemin yazdığı bu isnadları Küçuk Şey.'.e ait sayar

ancak onun yapabileceği ,itiraflar addedJriz lstiklal'in mesleki·,cemaat için gayret vef~hakarlı~ı ile
temiz icraatı rneyd~ndad)r. Bunları hiç biriiftira ve yalan karartmat. iftira ve yalanlar anöak sahiblnin
· manlyetlnl.ve ruhu·····.n.Lln
.•. . ·.k.arasını gö~-.terlr,
KüçÜRBey, "Biritiraf'başlikh başyazısında diyor ki: "Cemaatı İngiliz kölesi yapmakla aldığı üç
':.;:·.'·.- ·.·,.

·.-.:

:-·-·.:·::·,-,

beş kuruşunyan.ına biraz

.··-

~aha eklemeyi düşünen ve bundan hiçbir Qaye emeli olmayan bu adamın
·_

·,

vicdanı titremeden, tilyleri ürpermeden yfrz bin Türkü diri diri mez,ar~ gömmesi kadar insana korku
··veren bir şey ypktur." İ~tiklal'in bildiği böyle b.ir adam mevcut değildir. Bütün 'pu isnadlar ve asılsız
ittihamları Küçük Bey'in ruhuna ait buh.ıfve nefretle kendisine iade ederiz. Bütün bunlar ancak Küçük
Bey'in akıl ve hayalinden geçel?ilen ve ancak.kendinin yapabileceği işlerin ltiraflan olabilir.
Hadiseler ve hakikatlar bütün bunların Küçük Bey'e ait olabileceğini ve bu gibi işleri ancak
Küçük Bey'in yapabileceğini göstermiştir. Nitekim "Bayraktar Meydanı" isminin "Elefterios Venizelos"
yapılması qıilli faciası Küçük Bey'ln, Türk. Belediye azası. bulunduğu zaman ve yapılan pernsip
anlaşması neticesi meydana gelmiştir. Lefkoşa Türk halkının reyi ile Lefkoşa Bel~diye Meclisi
sandalyesine kurulduğu halde millici ve ilhakçı Rum Belediye azalarına hoş görünmek için "Bayrak
Meydanı"nın "Elefterios Vernizelos" olmasına süküt eden ve bu suretle Lefkoşa Türklerinin haklarını
çiğneten; hatta bu .mesele hakkında Belediye Meclisi'nden ızahat isteyen bir Türk arkadaşının ağır
muameleye maruz kalması karşısında ses çıkarmayan ve böylece yüz bin Kıbrıs Türkü ile birlikte
bütün Türklüğün milli ve tarihi şeref ve haysiyetinin Elefterios Venizelos topraklarına gömülmesine
sebep oları ve bu facia karşısında vicdanı titremeyen ve tüyleri ürpermeyen siz Küçük Bey değil
misiniz? Hakikat budur ve korkuyu da herhalde bundan aldınız.
Menfaat düşkünlüğüne dair karaladıklanmz ise başka bir şaheserdir. Hayatını namusuyla
kazanmayan ve geçinemeyip avuç açan veya insan dolandıran kimdir? Eğer bu ağır isnadların ezici
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esuliyetinden

kurtulmak

isterseniz,

şahıs, zama'h' ve _zemin göstererek sözlerinizin

İniz. Aksi takdirde kin ve garaz eseri olan· ifacteıefıtıiz ancak ve yalnız

kıymetini

isbat

size aittir. Anlayabildiniz

mi

~üçükbey?
Başkalarının
üşünseniz,

hesaba çekileceğinden

başkalarının

:nartavallarını,
in.başkalarına

hesabından

kendi tezadlarını,
saldırarak

dem vurulmasından

bahsetmeye

vakit bulamayacaksınız.

kendi safsata ve palavralarını

en asılsız

önce kendi icraatınızın

ve en.yakışıksız
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hesabını

Kendi zavallılığını

kendi

unutturmak ve sureti haktan görünmek

isnatlarda

bulunanlara

ne yapcık lazım bize

Bayraktar Meydanı ve Amaline Hizmet

Kıbrıs Türklerinin

Milli şereflerini vetarihi şuurlarını en ağır bir surette darbeleyen en müessif

W~Ef''.BayrakMeycfoni"

isminin hiç sebepsiz ve kanunsuz yere " Elefterios Venizelos'' yapılmasıdır.

¢1irnltıacıi's~ Ôr.:FazılKüçük'ün

Lefkoşa f3elediye azası bulünduğu

1951 yılında meydana gelmiş ve

O\~t~furn s.eıe'cii;e Reisl'ntn emriyle. f3ayraktar Meydanı'na con mermer .üzerıne ·altın yaldızla

.~,ı~iş, "Elefterios Venizelos" ismi. asııarak··Türkşe~ef ve lzzeti-nefsl, • Türk Belediye azası.Dr. Fazıl
l$ok zamanında rencide edilmiştir. Bu elim hadise karşısında .;fazıl Küçük haklarımızı haykırarak
·: . edeceği Yerde, halkı oyalamaya ve haklı sesini kanun dairesinde yükseltmek isteyen halkı sükuta

xı'=lt ederek, zamanın

nisyan perdeleriııin her şeyi kapamasına bel bağlamıştır.

Meğer, bu elim

,dise Türk Belediye azası Fazıl Küçük devrinde Rum Belediye azalarıyla yapılan - prensip
.!aşmasının neticesi imiş! Meğer bu eHrn hadise karşısında Küçük Bey, haklarımızı haykıracak
kümete ve icap ederse adliyeye başvurarak Lefkoşa Türk halkının bu sarih hakkını müdaraa edecek
r~mdaqE3ğilmiş.Meğer, Küçük Bey Lefkoşa Belediye Meclisi'nde Bayraktar meselesi içinsualsorup
~akaret gören bir Türk arkadaşını müdafaa ve bu hareketi protesto edecek vaziyette qe değilmiş.
Halkın Sesi sahibi Küçük B~y, kin ve garaz saikasıyla· y.azdığl/'Bay A Petev'e" başlıklı
IZışında suyunü k.ai~etmiş bahk gibi çırpınırken, "Bayraktar" meselesine temas etınel<teve tamamen
µ~l:lyiri-hal<ikat ifadeler .. ile . Rum amaline

hizmet ederek. cemaatın

şeref

ve

haysiyetinin

l.ta,lanma,sında mah~urgörmemektedir. Küçük' Bey mezkür yazısında diyor ki: "Bayraktar sokağının
ğişmesi benim ~amanııiıda değil, kafadarın Bosfor Bar Müdürü Mısırlıoğlu Belediye azası
lunduğu 1931 'de olmuştur. "Bu beyanat tamıyla hilaf ı hakikattır. Bu hususta hiçbir ıspat ve vesika
~
ışterilemez. Fakat Küçük Bey'in zamanında Rum Belediye azalarıyla Prensip anlaşması yapılarak
:

.

.

aYraktar Meydanı" isminin 1951 yılında bilfiil "Elefteros Venizelos" yapıldığı herkes tarafından bilinen
>Ik bir hakikattrr.
Bayraktar Meydanı isminin 1931'de asla değiştirilmediğine dair elimizde resmi ve kıymetli
.sikalar vardır. Aksini iddia ederek R.. um amaline hizmet eden ve hata üstüne hata işleyen Küçük bey,
bu hususta bir vesika veya kayıt gösterebilir mi? Tapu dairesinin resmi haritalarında Polis
ir~sinin resmi patrol defterlerinde hatta Ruml~rın el ilanlarında "Bayraktar Meydanı" denqiği halde,
çük Bey'in R1Jmlann Bayraktar Meydanı'nı değiştirip

Elefterios Verizelos yapmalarının gönüllü

ı.ıkatı kesilmesi hayret ve dehşet vericidir. Tapu dairesinden 19 OCAK 1.952 tarihinde alınan ve bu
irenin resmi mühür ve imzasını taşıyan haritada "Alemdar Street" (Bayraktar Sokağı) yazılıdır.
Mklal Gazetesi bu milli hadise karşısında giriştiği mücadele ve devamlı neşriyat sırasında bu
~rita,nın klişesini yaptırarak neşretmiştir. Fakat İstiklal, Baraktar Hadisesi hakkında günlerce seri
.akaleler yazar, protestolar yapar ve ateşin mücadelesine devam ederken, Küçük Bey girdiği
.ıkrnazdankurtulmak için çırpınmakta ve Rum amatlne hizmetten medet ummakta idi!
Cemaatın başına bu kadar acıklı hadiseler getiren Küçük Bey'in hala daha tahrif ve teviller ile
um amaline hizmette ve milli şeref ve haysiyetimizi darbelemekte ısrar edişi, dehşet vericidir. Bütün
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gösteriyor ki, Küçük Bey'in siyaset ve gazetecilik hayatından çekilmesi zamanı gelmiş
· bulunmaktadır.
istiklalin neşriyatı ve protestoları, Tür~iy('}'de derin akisler Uyandırığı, Türkiyeli muhabirler
Kıbrıs'a gelerek resim çektiği, vesikalar te~~it~t~icii ve şiddetli neşri;at yapildığı halde Küçük Bey'in
$Q~ut.ve tahrife devam etmesi kendisini hangi rn~suıix~ttfn f{lJ~ara~ili,~
Bayraktar·Meydanı'nın değiştirilipEl~fteri<J~\ıer.ıiiıp~.i~eıi~.,~!1K~tşifi'~~t3halkı sü!<ut8 davet
eden, 'meseleyi halledeceğine dair beyatta(tjÜıbrı~'rJr<ş~bıfi'' ,.,

· 'ıs.afhiçbir iş yapmayan ve

kprulduğu sandalyeyi bir türlü terked~me;e~erct~h'r;fye .i

\{\:'•i<·;·, ._,·. -, : \·', :·:'· ·.,·.- .

~eY bilmelidir ki halk, hakikatları bütün açi~lığ;yl~~1ir~iiı
ş;y. izah .edilerek, seçecekle.ri insanıann 'nasıt;o.ırna~I'

ici~pt;

hizmet etmekte olduğu Rum amali ile b~şbaşa kalaqilir;:f .• .·

_.d)
; -~ ,I'
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rtı~itie·•hitrfıet, eden Küçük

, Ji

:::c::;:,.;

.

'ş~~jrrt:~Uri_!~ÇiY;al<l~şı'j,¢a· yine her

30-11-1952

. C. 7
S.1
Hırs ve G~razNümunesi

Halkın SeSJ'i?eridesi sahibi Küç~k Bey sönmeyenbir hırs ve garazla şahsiyatıma,
nıesleığime,ve.he.rtQJlüfaliyetimehücumetmeyi ve efkarı .urnurniyeyLbülandırarak etrafa kin ve garaz
saçm·~Yı•. oitt>~ş~tı ia~~,ktadır.
, ~üçü~..•.•~.Y*;f1\kip''fe· ga.raz··~·~çan.•·.faznarın.dan. t>iri de. •.•.·. • Ne•·h\f~tı·r bü·.. ·.hıfs<.•."iba~ıı.klı ve baştan
.
, : kok~rı
,.. ·.' ..... ,.. ,·_,_ .,,.-.,.,r<,,,.;.,.
başa. hırs
~~f~a.)· · .·.·.a.· .·.·.:·--:'· .·.1.':.·,,_.o::<--·-i
·. ·r·. d·•.·-.· ı··:···•.r·.....· ·K···_--_ ü. ç·•. · .u· --·:·.
. ·. ·.k·. · .· .·-:·. ·:::e· .·:.·.y·_.· . ····.·.•.d. a.• ·. ·;:'. •·m
..•·,:·:c,
•·. · .a.·-.·.·..•· · . b.-·•.· e:.. . •.n, . ··,:· llik- -. v.-.. ··,_-·<.._ r.·:·:·
· . a.·. z: .·,._·,,·.:·.'·/·.,.·:,·:'':·',:-:·:
.·.· .· .'· ·.•·. l•· e. ·•. ·. .· .h· .· .· .a· · .· d· ·.• ,·i ·.s· .;.· .·.,_.·._=··.-::::·:•,,,,
,.e·,.· ·. .l·. ·.e.· · .· .r·. · ·i .·:•.•·-,t.. ·a .• •- . h·•._- . ·r- . •_-_·i· · .f.· etmeyi - adet
. ·., ijµtQrı ııeşriya.tırjda\ş,~fü,Fbir.hırs ve ga[~zın s-ır.ıttı~ıııı seı:mernek imkansızdır.
a.·.··.·.·.••

B.···.·· ..·..

C"-

-::·:·:,

···.c···•.•.

•1··.·..

i.

e·.· ···.· g.'.··.·.····a·····.

,~;~~~i~!ıi fiW;;\ltl~l11ii/lfı~iıa;::ü:::~

ya.larıqığııı'ı ve)YqRinga, rrıerkez:g~(ya.p~ç~ğt.tem~sıa.rha.~kırida.· bültenler

'neşred,9ç~~İh,i6kQ<i.&w.1,;'m~;~.ıııii••~Jf~W"@,;~r~WW~~:esi9i.•.·~~A~'jj'j·~i~t~de.·<>k4dJjğ~:rıJ)isbatetsin aksi
takdır#.~···p~~'.i~yiQiRkiıld"]~e{e ¢eva.p/y~r~r±ı~~jdi'''gibi·····Sük1Jt·•.i·1~·,~yrıt.·.~.~·~·cübiyeıe·~ij;il~f9ıarak••.etkar I
u~J~1yfi'.'rr1Üv~cehei,'nd6~8J~llrıeşefi~at(ijir'l<efe•.dat1a'•·föeydan~/çikllliŞoıacşktlr.:'.?•···.·.:·. , . . .
>.teVileiç~liş~n····KQ¢pk···~~y}artı,k.qu••.ta~{lfür'irıJ,i!l~ş;'~tti.ğ.inj.bi.lrTl~~ri~~v?~~clqanı,¥c1ç;.iıit,..K'tlçük Bey bu
. ·.·,bulamamaktadı·r.N,iteki~ bu. garazkar..ni~ri;~tı~da, .• Demokrat.~U~tihrtjbalt~.larıq,ı·· if;drlerd.en ,kend.ini
.: ,cll~mıyarak şöyle ,demektedir:"Halk Partisi ~ama~ırlda•herckapıyı ~~ım~·dan•açıK·bulupgiren ve bu defa

da

het tıaıde öyle oıacağmı tahmin ea,11:Miiırlı<>~ıu karnf~}.~Ç;1c· bas~rb~~rlıai

r gaJiba."

ıf~ndine · gelmiştir

Bu da ne demektir? Yoksa Küçük Bey Dem9krat id~~e~i_n AbdülhamitdeVri

ijtibdatı gibi

kapılarını halka kapadığım mı ifade etmek istiyor?
Fakat Demokrat Parti iktidara geçer geçmez daha neler göreceğiz diye haykıran ve kızıl
sultanların zamanını hatırlayan ve bu mealde neşriyat yapan bir gazeteden ne b~klenir? Hakikatı
benden dinle Küçük Bey!
Türkiye'ye ayak basar basmaz Demokrat idare b.ir gazeteci olmak hasebiyle ba.ria bir basın
kartı vererek her yere serbest girip çıkmamı ve gereken temaslar yapabilmemi ternin etti, ~ilmem
bunları size nasıl anlatabiliriz? Hırs ve garazıa· kararan gözlerin Demokrat devrfrf'.btir·ve
···,··,.-,
•,:·,:, ...

''·•,.

nurlu

idaresinden hala bihaber midir?
İstanbul basın toplantısında vermiş olduğum beyanat asla kin ve garaz k9krr'ı~l{t~deığikbilakis
··,=·,,r,.-.-,,·.· .. _ .. -··.- . ,._
Kıbrıs Türklüğünün en hayati menfaatlerine tercüman olmaktadır. Sizin kin ve,, 9,r,~z iJe frıeşbu
dimağınız belki bunun aksini iddia edebilir. Fakat her Kıbrıslı,T,Qrk bu beyanatı ta~yip[y{rp~~t~ y~ Jam
zamanında başarı ile yapılmış bir beyanat olduğunu kabul etmektedir. Kıbnsın Yun~Ôi$t~h·;~ iltıakını
···.•- >·.·.·:':..:-.: ·.- ··.···.'·'·,·.,.•. ·.·.·.·. --.·.•

katlyetle reddettim , bunu kim kabul etmez? .. Kıbrısta, Yunan sermayesi ile.çalışaıı.ı:i-ıü~sseselere
mukabil Türkiye'nin de bankalar açmasını ve ekonomik faaliyettffbulünmasınrtaie~
istemez?
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ettf~, bunu kim

Kıbrıs Türk Lisesi'ne dirayetU, enerjik, lisari ve protokol bilen bir Türk müdürünün luzumunu
belirttim. Çocuklarımızın

daha iyi yetişm~si

ve mekteplerimizin ıslahı için yapılan bu teklifi kim kabul

etmez? Artık adam kayırmak ve şahsi maksçıtıariçin evladı-vatanı geri bırakmak olmaz! çocuklarının
daha iyi ve zamanın bilgi ve t~rakkiyatına uygun olarak yetişmesini istemiyen bir tek ebeveyin var
mıdır? Kin ve garaz ile kararan nazarlarınızı hakikata.çevirerek cernaatın menfaatlannı baltalamaktan
vazgeçiniz, Herşeyin üstünde gelen ve her

şıw.\Wij f;l~ ~ii'~,ı:l!f,a* fut,nfaatıanm kip ve g;ıraz uğruna

feda etmeyiniz! Hakikatları tahrif ederek halkın gôrüşve anlay1şırıtı:ışla 9~ğlştirenıezsiniz.
Meğer vatan şairi Namık Kemal'in dediğFgibi : ."Çahş
ademiyetten!"
.. . ' ... icit~kı!.ı<Jla:;Wrnuktedirsen
.-.·,:'. ,' :·-. -:<:.?\-:; :_·,:,.-·,:.,.'; -.-·.:-,,:' '.
-
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Hırs ve .Garaz Nümunesi!
II

HalkmSesi

Ceridesi sahibi Küçük Bey verdiğim beyanatın kin

ve garaz kokan satırlarından

tl~hsederken kendi hlrs ve garazını izhar ettiğini bilmem ne zaman ve. nasıl takdir edecektir.
,.

,; /

·.

..

Fertlerin kanaatim izhar . ederken rnükellefiyeti . . olduğunu .K~çük Bey'in ileri. sürerek son

p(:}rdedenatıp tutması: mükellefiyet mefhumu ile kabili telif değild,ir;Yoksa l<üçük '3eyKıbrıs Türklerini
>ütün mükellefiyetini kendi şahsında topladığını mı zannediyor? . . . . /
> ... ·. .· ....· . .
Küçük Bey safsatalama devamla.diyor ki: Kıbrs'ta kendisini tanıyan kiÔlterdir ki onlar namına
söylemek salahiyet ve cesaretini kendinde buluyor.ı, · . · . . . . ' .· . . . · . ·.
·
11

~öi

Acaba Küçük Bey bu soruyu sormak salahiyet ve çesaretirıi•h~rdenlfoiuyor?
Kendisi henüz çocuk ve dışarda tahsilde iken cernaat-pana karşı sevgi izhar ederek itimat
reyini vermiştir.

1929 yılında Lefkoşa Belediye seçimlerinde ; 1930 da Birinci dairesi intihabiyle Mill.et· Vekili
şeçiminde ; 1931 de adanın her tarafından ellerinde vekaletname ile gelen mümessillerin Milli Kongre
Heyeti. Merkeziye seçiminde halkın itimad reyini aldım. Her ne vakit ve her ne meselede halkın reyine
rnüracaat etti isem daima halkın itimad reyini kazandığım da aşikardır. Halkın bu kadar seçimlerde
· feyini alarak vekaletini kazanan bir şahsa

II

Kıbrısta tanıyan kimlerdir?" diye sual tevcih etmek etmek

Xkadar abes bir tursltadesl olamaz! Böyle bir şahıs tanınmaz ve mükellefiyet taşımaz da halkın rey ve
· teveccühünü kazanmıyanlar mı taşır.
Bir taraftan ilhakçı· Rumlar diğer taraftan komünistler İngiliz idaresine':karşı cephe alırken
Türkler de onların safında mevki alacak olursa bunun Kıbrıs Türk cemaatının en hayati menfaatını
darbeleyeceğini küçük bir çocuk bile anlayabilir.Fakat hırs ve garazla coşarak icap ederse ilhakçı ve
·.•· komonist Rumlarla hükümete karşı teşriki mesai etmemizi haykıran yazılara gazetesi sütunlarında yer
veren bir gazeteden ne beklenebilir?Bu gibi hücum ve saldırışların cemaata getireceği zararları Küçük
Bey'in hırs

ve garazı uğruna masum Kıbrıs Türk cemaatının sırtına yükletmek nasıl tasvip edilebilir?

Yoksa Amerika'da bulunan ilhakçı Baş Despotun amaline hızmet eden yazılarla Kıbrıs Hükümeti'nden
hak kazanılacağı zannediliyorsa cemaatın hayat ve istikbalini mahvedebilecek en feci potlar kıntrruş
olur! Bu feci potlan takdir edemiyerek Hükümet idaresine hücum etmek hangLsiyaset ve kiyasete
uymaktadır?
Herkese dalkavukluk basacak kadar taşkınlık göstermezden önce benim kimseye dalkavukluk
etmediğimi ve kimseden bir menfaat beklemediğimi görebilmek için hırs ve garazla buğulanmış
gözlerinin buğusunµ sil ve şaşkınlığını takdir ederek kabuğuna çekil ki artık bu cemaat daha fazla
zarar görmesin!
. Lefkoşa· Türk. halkının reyi ile Belediye sandalyesine kurulduktan· sonra cemaatin en sarih
hakkını bile müdafaa edemiyerek tarihi

ve şerefli "Bayraktar Meydanı" isminin-"l;(~tte~¥!1i!Jteıos"
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·. yapılması karşısında istifa etmiyerı ve haHün haklı gal~yanmı avutmak suretiyle yapılan prensip
fntaşmalanna sünger geçirmek isteyen.kims~l~fcem~at.hakkmda söz söyleyemez ve Rum aleyhine
~ızmet şüphesini üzerlerinden sllkernezler,
Hırs ve garazla gözleribuğulanan

Kpçük Bey ,Türk -ingjliz dostluğunu , Kuzey Atlantik

. aktı'nm ruhunu ve Orta C>oğu savunmasnicaplan ile yeni hütriyet ve insanlık prensiplerini ihata etmiş
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Is.a idi ' k.öh.·.·..•.ne···· · · b··.ır··. z.i.hr.·.·~ iy~tie
etrafı b. Uıandı.rm. a·· · k· · .. yolu·. n.· ~.··. sap hıayac·a.k.
Bu····g······ü.n kü siyasi ve tarihi
. adiseter Iürt--ingiliz dostluğunu. icap ettirdiği gibi , il~ ~k ve komünizm tehlİİ<:eı~rne karşı da Kıbrıs.
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,_1;3J~is.~i;rlÔthrriyç{yehırsını
ele·alrnazdan önce kendi rüyalarınıza, kendi hırsınıza bir baksanız
. ,,,+,. rıı t~kdir, e~~rek s~srn~;ı::h(fçrıirrıet sayacaksınız.... Kulüplerde, kururntarda .- .eernaat
:~/1s~'hcia1iye

. ve kend,nt·:gösterrne peşinde. koşan ve. bu .hususta

. ~~~fo:rn: beH{r •
..:·ı:.;,..,{< ::,, ··.. ·;: ""•

. ,· ,.. '

tih~~n: ,bil¢.

.

seıisi~·
ve. , ... pu't~vallılığını
. ._ ··.
_ •. ·.... ':. _. ,·
.
.

.

zavallı. oıacak

anlamak
.ve:tıatırıa~ak
.
.
'
,.· .. ,.

istemiyorsun!

feddee:iile(l,zayallmın kim. old,uğunu aqaba. halkın. unuttuğunu rnu

i~ §dry.r~~rlı}~\'rf fç,·~~-1~:.Jt,Iutuf ve.· inayetini····iste.yef ekk~d~rlküÇükl.üK.göstererek

:•;ıı,~ııııii&~iiıı!ıtı:fr,Ji!!ıi:ii;
..... ıi111'1ıibu~ü~·Ru'.ı:Jr~J;ingııiz'ctosü1Jd8hu11~ısuıneuceıerindenfaydaıanması
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abetH har;ekefiaJı;./Blınü elli. sen.elikmaziye·icra etmiye kall<rnak eski zararıarı ,
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'.;lJ~şka bir şey değildir. Bunu icra içirı,Küçük Bey'e asla
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.,.iihliy~l"¢k ecnıhi memleketlerine koşan ve orada tahsilde
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$Ôtanlc:1J'a'')Türküm demeye utanıyordum."dediğini kalabalk bir
~Ş:r-li$~~·8Jc~~ifryi~6i~;paı~~'fa·söyleyen
ve Türklüğünü inkarda vefa arayan bir

'~f,~t'?~l:v,~rer~~))x3 t\.·. · · .

·

etıerirt lngiliz siy'aşe,ti11i cınlayamadığından dem vuran Küçük Bey Atatürk
,-,.·_-::.·-. .._,...:..,': ·,··:,' '· ·,\;·.:, ')''·--.'.. ,' ... :-_.,.,:· ·..: ,. )·':,:,.·;:,:._..,,<·-•/;:-.,; ; . _·
ti,

·r·t~r~nd;f;~il'.):~IBj~ürrff~e~ereK mi kendi anlayışını izhar etmiştir? Rumların
a~ayaXtiş~iibiy~rı'~d~rı,deaj~qr~n.'.jKq9QK:i~~/;~gstuDr. Dervis'in o merasime iştirak etmeyişini göz
öhüne~larakgit~~miş

ols~ idi/; ci~~.fişt~kh;u?erl~rinsiyasetinin doğrulığunu bil-fiil kendf hareketi ile

t~svip etmiş olm~yacaktı. ~ak;t ı'ar

i•I~ \:fiiliyatı• blrblrine

uymıyan Küçük Bey gazete sütunlarını

k.aralamakla Cemaatın her türlü masurniy~f\. ~:hilsnüniyetini istismar edebileceğini zannetmekte ve
.böylece halkı yanlış yola se~k~tıri~;~ ~;lışmaktadır. Doğrusu bu pek yaman bir kavrayış ve pek

> yaman bir siyaset!
Küçük Bey akşam rüyaları ile KıbrısTürk'ünün vakur başını dimdik görememekte; şerefli Türk
mevkiini zelil ve hakir göstererek Kıbrıs Rumlarına kendi zaviyesinden şeref ve itibar mevkii
vermektedir.
BöyleraŞclğılıkduygulclrı besleyenfertıercemaatlarına asla lider olamazlar ..; cemaat davalarını
l:>enimseyemezlerve cemaat ha~lannı müdafaa edemezler. Zillet ve meskenet tozlarını , Türkler
.Osmanlı idaresi ile beraber silkip, atmışlar ve Atatürk'ün nurlu vecizesinde belirttiği gibi "Bir Türk
Cihana Bedeldir."irade ve metanetine samirnlyetle sarılmışlardır. Fakat ecnebi mekteplerinde tahsil
gören ve Türküm derneğe utandığını ilan eden insanlarda bu ruh ve iradeyi bulmak mümkün müdüF?f
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Kıbrıs Rumlarının bizden ~stühVe

;.

örnek olduklarını asla kabul edemeyiz .. Gazetesi

namına Atina tayyare yolculuğu yaptıran ve orada ilhak şerefine Rum gazetecileri ile birlikte kadeh
kaldırtan bir gazete· sahibi <~ncak Kıbrıs. Rumlarını üstün görmek zaafiyetini gösterebilir.Rumların,
hükümet rıazarmda bifd¢diğinirı iki olmadığını da asla kabul edemeyiz Belki Rumların Küçük Bey'e
birdediğiJkiolffia~akfudff.fol<~a

Rumlar bir kere "'Bayraktar Meydanı" ismi "Elefteriyos Ve.nizalos" .

olaca,k 1edikleri zahıan1~üçyRBey'irJ

o

bir milyon defa "hayır!"demesi lazımdı.

halde Rumların bir

dediğirıi·i~i etmiyen Küçµl<Ele,ydi(. E;ğer qütün bunları, Küçük Hey ,.görebilse idi Mısırhoglu diye ciyak
ciyak yırtınoığl. ş~hsın,g5t:uriJ~ si&ah·P¢r~~·berili olmadığını farkedecek ve kendi.gö:z:ünqeki merteği
·•·. sezerek.başkasının.• temiz gözünd~\;i~faırııyac~ktı.
.·.
·. , .. ..., . .. '
..... _., ..•;
'

,-'
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. .. '·'

·,.·

"

.',

Küçük .Bey bir taraftal'I şktı~ım8

'

hücfürrı

ederken diğ.er taraftan Kavanin azası bulunduğum

kif2:ıff~a cemaat için nasıl mücadele ettiğimi itiraf etmekte

sırada Polis başkumandanlarının'.kı,lıci

fakat kendjyüreği titrediği için ~aşka,larıA;nd~:~hreğinintitrediğiı;ıi zannetmektedir. Fakat hayır' vatan

i·¥;t~~·~ta·~~ ,• yılmadan ve'fürke,,yaraşan bir azjm ve cesaretle

için, miUef için ' cemaat için yöJJBi,\jği~1

.

.:;,.• \'\.'f?;'.''.f{c;;:,:ı·t:/ . . . ,•.·., . . ·.i··• r.•.•·

çalışan ve bu çalışmalarda en.'püyük,'l~t~ii~''\i~tn~f g~y~rn\•ins~nlarcJaoım. 13üyük. vatan şairi Namık
t(emal;in sözleri bizim,için.en rrıuzlim v~.'.;.Q?fu'~~~µi·~~i~~~Jıyr. ve,.. irnan kaynağıdır.
( · .·

.·

·

ıı

· '
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·-.··::.. ;-:,"·i?::::•,/,·,::f,;',<,··,,('i,_\: i.:'i..'. _-;_-:_-';"0,;_:,
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Felek her türlü esbabı{Jf~sıiÇ{&~aJ/ı,~~ısİn,

Döne.rsem kahbeyim·mifrity9fü11~i~ii111~ttel1.;,
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Curnalcılık ···ve kötü niyetin kimlere ait olabileceğini halkımız artık çok iyi takdir etmektedir.
Binaenaleyh Küçük Bey'in buhusustaki bütün yırtınmaları kendine aittir. Katak kurulduğu gün daha az
rey aldığı için. heman hırsı kabaran Küçük Bey , aynı günd~n ve daha halk dağılmadan başka parti
kuracağım şöyleıniş ve bu hırsla köpürerek sandaliye düşkünlüğünü ve zavallılığın ispat etmiş ve
'"i'""

Kıbrıs Türk cama.atınıikiye bölmekten çekinmemiştir;
Türk g~d~liğine dil uzatan yoktur. Bunu ancak Küçük Bey,yapabilir .Eğer Abdülhamit devri olsa
idi , bel~i. hu erBü~t~bit sultanın devrinde Küçük Beyin curnalleri bir mana ifade edebilirdi. Fakat
Cum·huriJ~tV~;hQrriyet devrinde bu gibi hareketler hırs ve garaz ifadesinden öteye geçmez.! Eğer
Kü9ük Bey• t>i}a:z.\ctüşünsecurnalcılık isnadında bulunurken kendisinin curnalcılık işini yaptığını
farkedecekUr.h~tri~at arasında ikilik yaratmak kulüpleri ikiye bölmek ve cemiyet ferdlerini birbirine
ge~irmek KÜçük

~e~~ h~~ •

icraat olabillr.Bütün bu işlerinin bir hiçle neticelendiğini Küçük Bey takdir

etse idi artık.ia\j~ıhııijmı anlayar;k cemaat faHYetlndentamamen çekilmesi l~zımdı. Bunuyapmakla
hiç değilse müteadciit:defalar verdiği sözü yerine getirmiş olacaktı.
Küçük BeYelinde bulunan gazetede §~vurduğu küfürlerle etrafı bulandırmak ve yaptığı asılsız
isnatlar ile memleketin kültürlü ve-temiz evlatlarını demir çember içine kapamak ve onları hareketsiz
ve dilsiz bırakmak isterken bu vatana en büyük zararı yaptığım artık farketm€}si.lazımdır. Kin ve garaz
ifadelerinin de bir sınırı vardır. Fakat bu sınırı hırs ve garaz ile kararmış insan vicdanları farkedemez.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin siyasi potlar içerisinde bocalamasının bu cemaata hiç bir
faydası yoktur. Bizler bütün yardım ve alakayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden beklemekteyiz. Yoksa
Kültür Derneği'nin idaresini elinde tutanların.memleket davalarımızı istismar v&, araya nifak sokarak
sivrilmek istemelerine Kıbrıs Türklüğünün alet olmaya takati kalmamıştır. Bu gibi hareketleri tasvip
edenlerin Kıbrıs Türküne en büyük darbeyi indirdiğini Küçük Bey'in de anlaması lazıın'd!r.
Vah zavallı Küçük Bey, kurduğu Milli Partide yapayalnız kaldığını unutarak kendi çırpınışlarını
başkalarına hamlederek teselli aramaktadır.
Hırs ve garaz ile gözleri kararan Küçük Bey bir satır yukarıda "Tek başına çırpınıp
duruyorsun."derken bir satır aşağıda "Sana hız verenler de kuvvet karşısında yakın bir zamanda
köşelerine çekilip seni meydanda yapayalnız brrakacaklardır.rdlyerek tezat ve safsatalar içerisinde
yuvarlanmaktadır
Ben hiçbir şahıstan hız almıyorum. Benim hız kaynağım cemaatımdır. Şahıslardan hız alan ve
ferdlerden medet umarak acz içerisinde bocalayan ancak Küçük Beydir.
Hak ve adalet peşinde koşan gençliğe benim ellerim asla kara damga vuramaz. Bunu ancak
sen yapabilirsin. Karadağ maden grevini desteklemek için komünistler ile iş birliği yaparak nutuklar
veren sendin.
Kıbrıs Türk işçisini komünist diye lekelemeye kalkan sensin

Mağusanın temiz Türk

çocuklarına komünistlik damgası vurmak isteyen yine sensin! Kendi ellerine bak ve kendi viodamnın
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titremesi icap ettiğini anla ve bil ki KıbrısT.· :,.ürklüği:h,'.(ü
bu kara damgadan kurtarmak için ciddineşriyat
..ı_,,_.,_•,<·;.-·

yaparak hak ve hakikati müdafaa eden.ve ternit T.ürk çocuklarının ak alnını kara damgadan kurtaran
İSTİKLAL gazetesidir.
Küçük Bey'in milliyfiti istismar ve Türk gençliğini alet etmeğe yeltenerek etrafa nifak ve bulantı
saçmak takdiği de artık ebediyen iflas etmiştir. Diktatörce cemaata vermek istediği emir ve direktifler
ise m~ğlup bir acemi siyasinin son kozudur. Artık kısık sesini büsbütün kes ve cemaata yaptığın
zararların kafi olduğunu anla ve
"Gölge etme başk~ ihsan istemez,"
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Akıl Hocasının.Hezeyanları

insanlık.t~rihinc:iehırs
ve .garazın bu. kad~r küçülttüğü Jnsanlara rastlayabileceğimizi tasavvur
,,..
·-

bile edememiştik. l\lleğer cemiyet iÇerisipde ·kültürlü·geçinen bazı şahısların kin ve garaz zehirlerini
gazete sütunlarında aksettirebilecek kğdal"fnsanlıktan uzaklaştıklarını.görüyor ve hayret ediyoruz.
Halil.FikretAlasya denilen şalııs liie öğretmenleriny , aynı sakıf altında çalıştığı arkadaşlarına
, kin ve garaz çamurları ..fırlatarak onları lekelemek için ikide bir dile gelmekte ve uzaktan her şeyi
gören ve her işe nüfuz eden bir kahin gibi kin ve garaz zehirlerini saçmaktac:hr.
Vaktiyle Ilsede.tarih. öğretmenliği yapan ve · mektebi:.~p .itjtiyaçl.ı bir devrinde istifa etmeden
terkederek Türkiye'ye giden Alasya ne Türk Llsesine ne ele K.ıbpş;Jürk cernaatma karşı samımı ve iyi
niyet sahibi bir insan olamaz. O, ancak ve yalnız tlıJ"s?\g.arazlcı.~'uei~eleHvedilinden melanet saçılan
bir.zavallı olablir. Eğer.Halil Fikret Alasya ' Türk çocuid~rİnLve::KıbnşTürk cemaatsn zerre kadar
sevse ve onlara samimi niyet beslese idi memleket ç~cuklarına hiz111;t\çinEvkafın (cemaat} parasıyla
tahsil gördüğünü bir an için düşünür ve cemaat çocuklarını yüzüstü bırakıp istifa etmeden lise,yi
terketmezdl.
Eğer Halil Fikret Alasya Kıbrıs Türk cemaatına karşı samlrnl ve vefakar olsa idi doğup
büyüdüğü ve hizmet için ekmeğini yediği ve feyzini·aldığı.vatanında kalarak her hal ve şart altında.
vazifesine devam etmeği en başta gelen bir vatan , vtcdan.ve insanlık borcu bilirdi. Millet ve Vatan
sevgisi bunu icap ettirmektedir. Hakiki Türkler ve vatanseverler millet ve vatanları . için sırasında
canlarını feda etmekte ve kanlarını dökme,ktedeğil midir? Korede canveren Mehmetçikler hangi sevgi
ve hangi duygu. ile yabancı. ülkelerin vahşi tabiatı içerisinde ana ve baba kLiçağından , evlat ayal

ocaömcao.uzaıc olarak

can vermektedirler. Sen , Halil Fikret Alasya ise maaşının azlığını , eşinin

Viktorya'ya müdüre olamayışını , tekaüt alamayacağını , istikbalini parlak görmediğini hakiki sebep
bilerek Kıbrıstan uzaklaştın ve sonradan yalnız kendi menfaatını düşünen ve bu hususta her şeyi feda
eden bir kimse olduğunu unutturmak isteyerek milliyet istismarı perdesine bürünmeye çalıştın ve
uzaktan

akıl hocalıkları ve çirkin isnadlar ile cansiperane ve feragatle

çahşmaıarma devam eden

mesletkaşlarını en ağırbir şekilde lekelerneğe ve ittiham etmeğe kalkıştın.
Kerametin nedir? Müneccimliğini hangi kin ve garazla trlsırnlayarak gıyaptan ittihamlar ve
tel'inler savuruyorsun? Alçalan insanlar kimdir? Eğer vicdanınız zerre kadartitrese idi evvela kendi
hatanızı kavramanız icap ettiği luzumunu duyacak ve sükut edecektiniz! Kı~rıs Türkünün cesedi
üzerine basanlar ve Kıbrıs Türk Lisesi öğrencilerini lekelemek isteyen kimlerdir? Bunu hangi vicdan
,hangi lzan, hangi keramet ve hangi insanlık duygusu ile telif ederek alçaklıktan ve lanetlemeden
bahsadiyorsun? Eğer zerre kadar iyi niyet sahibi olsa idin yazıklar olsun diyecektik; fakat bu kelimeyi
bile vicdanı olanlara bırakıyoruz.
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Himayeyemuhtaç anneşını ve ~~~,ı~eşifü

görmemekve onlarınendişesindenuz/ık

kalmak için Türkiyeyi bpylayan bir şahıs kendif.nne ve kardeşine sevgi ve himaye göstermedH<ten
sonra vatan çocuklarını nasıl düşünebilir ve en büyük feragat ve fedakarlıklara katlanan cefakar ve
vefakar meslektaşlarıhıxaıan ye iftiralarlale~el~mekte. nasıl viooan ıztırabıduyabilir?
Kendi· bayanınr?i.ktorya'ya···nıü99r~yagrnak..için••her türlü i.!Ufat ve . ·nHnıayişten•.geri kalrnıyan ve
sonunda. rota değiştırereıcT.Ürkiye.1y~Jii9~fr·r1;1ilsfi~~et Alasya,S.ğrtrneyen'.v~her fır~attf;l kabaran bir
hırs .• ve•·.garazla.· nazarların1···~,brı1,~9rf.~i~tıi't~iç~virmekte. , . • ÖQt~tnıen.ı.7ri····diline· dofanıakta ' ontan
viedansızca ittih.am.etmektey~: ~~tu}t~~ip>~EFiftir~lardan·
•. dem····~LJfür~en··k~nglsi•~.n_iğr~nç iftiralarda.
bulunmaktar,e· lanete layık ~rlrş~~ti'~i~'~H\;çeıdiırheme'ktedir
.. J3ü•git)L köfµ;i~ı;,tiğye iftir~ıarı,yapanlar
hakkında erkan umumiy~nin·in~·:i~iaVS~i~~eciinibir an oışunciuşuı1~1:>üı111¢@~rnföe etk~tından dem
'Ô.

vurmaktansa sükutu tercih·eder~ı<i'k~hdfo~~bi~~ijikil[Tleffiji~l~r.

}f, · · , ,

=:::;:::;~~::::!~:fflı~Jll\i(~lilllilE::~:

tekrar Liseye göz mü·· .koyuyor?·· İhtiniaırna~şl~pp~rtaca~ı t:f?:'~~~!~~p!~tJ9y}~~~,~,j,y~y_e,J?o·i· olacağı
haberleri ile hırsı kabaran·Alasya , eğertektar sterline.kaytişij.,şk<·hı·;Jtiı'il,ğü~'~:yors~.buiftira ve
sayıklamalardane faydavardır?
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Halilf ikret.Alasya'nıq öğrntınenlik.'mesleğinde ka,lrn_ıyar~I<. 'P~Ş.1<.~ıciŞl~r~\~!Hm~şı}\ pu mesleğe
::'/' i•::."': .../, . '.,'.:·: ·. · ,:· :, . . . . ' ..: -_ . :_· <>{ <· . :.. ·. ,' ·_, . . .
. . \C::.. :·.'\\\:; .".·:_-<ı://:,:_::!·.}:ii,}·\·i ,:?(:./:,::':··,< _.::;:-/~t/i\J
samimi olarak bağll bulunmadığını işpat etmiş iken kin ve garaz:Jfag~IE3fiJleö.ğf~tef
ve karakteri hakkında akıl hoc~lıg I yapmaşı ve bu mukadd~!f ~~Wit·~K-ıcih

~~ci~r~;~ ileiğt~ııç. bir hale

sokmağa yeltenmesi acırlacak:~~ldir.' ·
Hareketleri , sözleri , icraatıviçdanmefhumu

ile kabili --telifolmay~ııJ<irrl~¢1erin Kıbrıs Türk

cernaatmm vicdan karanndan dem vurması kadar iğrenç bir hat olamaz.
Başkalarına fena temennilerde bulunmak , başkalanna asılsız: ve çirkini isnadıar yapmak ,
başkalarını kin ve garazla lanetlemek ne yüksek ruh ve ne yaman insanlık telakkisi değil mi? Bunu
ayni çatı altında ayni şartlar içerisinde çalışan meslektaşlarına yapan klmsenln ruhu ve insanlığı
hakkında ise karar vermeği efkarı umumiyeye.bırakırız!
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7-.12-1952

C. 7
S.1
Rum Başdespotunun İlhak Mücadelesi

Kıbrıs Rum Başdespotunun Amerika'da ilhak mücadelesine· bütün gayretiyle .devam etmesi
karşısında bizlertn, vaziyetin · ciddiyeti ile mütenasip · ilgi

ve . müf.ekabil gayret göstermemiz icap

etmektedir. Baş Despot Birleşmiş Milletler Organizasyonu'nda hi9 bir başarı sağlamay~bilir. Fakat
Amerikan basını ile
Amerikan etkarı-umumlyesine
yapacağı müsbeftesiri
önlemek ve bu hususta ciddi
·.
.
.
:".'- -: .
-·:, < ·."'
,,
faaliyet göst¢rıtıekKıbrıs Türklüğü için hayati bir kıymet ve önemt~şıma~tadıc
.

Arifü:Jolu'nun· ayrılmaz bir parçası olan

. ..

v¢ taşı·· ile topt~ğk ile Türk adası. bulunan Kıbrıs

hakkında·Jürkiye'nin çok hassas davranması laZıllldır.Bilhass~. ı<\brrsmeselesi HirleşmiŞMilleUer
Komites!;'nde rtıe\/?:\JP8his olurken Türk sesinin··ytıks~rfn6si''şarttlr.F~katl;'ürkiye delegesinin , sadece
Kı.brıs·Tür~Ijrirıı.fi(~,.·•sôz·h·akkı-rı.ın•-•tan·ı·nmasılüzumunJ·ıt.eti.iilrtn_~.si·
..kafi·.·değil.di.f..• •. Kıbrı•s Türklerinin._•·her
hakkını TQrk:iye'Min\beınimseyerek
önemli· bir dava hal.inde ele
alma.sı· icap
ederi. Bu şekil beyanat
,·., ..
... ,.,
..·.·.,·
.
,..- ....,--

.-

·

..

,·.-·,•,.

.

'.

Kıbrıs Tür1<1J~irii;;fatr11in .etmemektedir.Adada ekserıyetôı,m

..

Rurnıanı'ı

'

işine gelen :bu beyanatı Yunan

cteıegesinirı :k;ıi>fü.etmesi· kendı b~~iıiiiarından ,> isabetli ve· ailekıennin kuvvetıennııesine• hactim
görülme,ktedi{. ~~K,agKıbrıstu~k ekaUyetiiılyalriız-başına bırakan ve ada Rumları He işbirliğine davete
bey~nat
vesi.leol~n·b~
aslatatrninkard~ğildir.
0

iKıbrıs.Türkleri. . adanın eğer .eı değiştirecek
olursa ·ilk ve asıl·sahibi- olan. Türkiye'ye_ iadesini
.
.

talep etmektedir: Fakat hi.ç bir suretle

.

.

ve hiç bir şart altında adanın Yunanlstan'a ilhakına taraftar

değildir. Yunan delegesinin dostluk ve. işbirliği gibi bahanelerle adanın Yunanistana ilhakınısağlaffiıya
çalışması katiyentasvip edilemez.Bu hususta hiç bir tevil bu hayati davamızı zayıflatamaz.
Kıbrıs meselesi önmli ve kritik bir safhaya gjrmiştir . Bu mühim mesele hakkında Türkiye
Devletinin gereken-ehemmiyeti vererek. adanın Türk haklarım korumasını ve-adanın Türkiye için olan
b,@ntı ve öpemini belirterek Yunan metalibatını mukabil ve daha kuvvetli hakl~ra dayananbir dava
~alinde müdafaa etmesini beklemekteyiz. Ancak bu sayede beliren tehlike bulutları dağılabilir. Ancak
bu sayede Türk-Yunan dostluğu kuvvetlenebilir.Ancak bu sayede Akdeniz sulh ve _sükunu idame
edilebilir ve ancak bu sayede Akdenizde komünizmin yayılması önlenerek hür
yüksek insanlık idealleriningerçekleşmesi·yolunçlaemniyetle ilerleyebilir.
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ve demokrat alem

21-12-1952
C.7
S.1
lsnad ve İftira
':.

.

'

:

·',

Piall<m Sesi <3azetesi • intişar.· sahasına atıldığı · zamandan t>e~i .•. me!Tlı~~~tte . l(ara!amağa

tıeır . cemşat m1:1selesinde

çahşmadığr cemaat münevveri bırakmamıştır:· Her: işte öne atılmayı ,>ye;

Milliyeti i§tismar:•ed~rek furs ve .garazını izhar etmeyi. adeta·yevnii.biF'~ı<ia

~Jya~·bai;milliyet

j(~ . • temiz

istisni~.rcıian)·~e.·.·.fürk.at···.a.rcıyıcılar • ·vic~ahları sızlamadan asılsız isna,dlacve.·te3~:ır~t•.
evıatlarıriı. ~ötüJerrı~l<r'·ve·. cemaat· ;g~zarında.... prestijlerini

vatan

darbele!J)~.K'jçirı. iaaeta . seferber

oırn.~~ıicırdiır:Fi.~~fh~f':taman..ve her·'ihadi~ede•.olduğu ·gibi bu defa(ia .•sürrtı1R>i.~fedi~ierr··ka•ra ··boy.a
meyqan.tl~t~i~ak::rnağlu.p· ye .•. metruk •kal.nı~ktadırlar.Eğer·.•isnap·•···~e·•···i~i'ra>Iıf •.·~a.J.~f;•;ijğlanabi.lse
.' idi
.·.ins~pıI~!f\r~~.~ta~;fıhni~~thye•·
engizisyon.. devri karanlıkları içerisinı~···YtYE\.Y~:1~~0uın ·~al~;ş olması
ica~ ~~~~~~ı·ı,h~-~~~\ihakkıpve
.·.haki katın·vadettiği . nurlu, günler iyj
in~~,glştıflJ{ip~~ı\ıat,'ntşydınlatmış
..
..
..·.-. ·.-.,.,,-,._;·,:.. ·
..
··;,:-,.
-·-,·
.·:·.,·
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bUlünrrlal<.ta\,e\iffira.tülinetleri ebedi bir rrıağlubiyet ve .izmihlale ttı~hküh'l bUltiMftııi~tac:lir.
. . . . . _"·;\:·:-::>;\)_::.·\:,::\\;}ff\")/:\\· .:.i:f/:·::·.::: i::·_-·· - __ ·. - _. -· _ - ,_ -- . - _ . \~-:::::_;::_,: _:-:_,,: _
:
__ ·-;:- ..:·.· - _--_:_:··:;-·>'.'.;}-i-'.'::>:\\_:.;\_\->::··.·:_:':. :_:1,\'.)T{:;-:::-}).\/f }\\\(:\>{_
····Qünkü Halkın':' Sesi Gazetesi, -, şimdi. de . Orta Okullar Türk.. l\Jletunışrd<1::1ryri'lu1nqrf yapacağı
olağanüstfi'f&pı~hüy{6~tı~~~ ederek yine. kara boyalı fırçasım kul!.j~~aRi~}~Jğıl~ı~.işpap
ile bazı şatıı~laiı k:Ötül~meğe çahşmaktadır.Halkın Sesi Gazetsi'iik~or.
-

-

ve teviller

u.·•·¥drd·~~·Atik~r~: ~Jths.. ı'na Türk
-

:.·.,_. -.

-

--,·· .-,.

1

·,:·,-: o'--:--.,., .. ,r;.::·,··

Lisesl'nde,·KorTlünistlikpropagandası vardır diye asılşız haber ıı~şrettir-~rıler~iqılerdi'fZ':¢yprus . l\llşil
.gazetesinin İngiliz muharririni teşvik ederek uydurma haber Y~fdiranl~r kimle~diı1. Qrta Okul Türk
Mezunlar Kurumu'nu alet ederek hatalarım bertaraf etmek isteyifü~fki~lerdir? Bu zanlanmzı hangi
vesika , hangi isbat, hangLdoğruluk, Hangi mantık, ,hangivicdan}eiakkBerine dayayarak etrafa asıİsız
isnadlar saçıyorsunuz?
Lisede mürettebe veli toplantısının

mecrasını değiştirenler l<imlerdir? Ankara Ajansı'na

Lefkoşa'dan haberter ·•· salanlar kimlerdir? gazete .. idarehanelerine · koşarak . propagandalar yapan
mitingler tertibi için yazılar yazdıranlar kimlerdir? Masum lise talebesini

mşteaaısra

göndererek

protestolar yayınlatanlar kimlerdir? Bunların arasında kurnazca niyetler ve menfaatkşyguları güderek
milliyeti istismar

ve: asil duyguiarımızı alet ederek cemaatın.safiyetinden ve hadiseleri·gölgelemekten

medetuman-klrnlerdlr? ·
orta Okul. Türk Mezunlar Kurumu'nun millici ve. idealist g.ençlerini hegamony81annaalarak hırs
ve menfaatlerUçin bir kukla haline getirmek isteyen kimlerdir? Hı rs ve gar~zları.ile şahsi merıfaatıerioe
göre hadiselere renk vermek ve haklkatlan. tahrip etmek isteyenler·meydandadır ,Fşkat ·. hürriyet ve
demokrasrnmbu nurlu devrinde onlar daima akamete mahkumdurlar.
Halkın Sesi Gazetesi her hadlsede öne atılmak ve şahısları karalama cesaretini bulmazdan
önce hakikatıarı anlamalıve kara boyalı fırçasını , bir kere daha.eline almamak üzere, kırıp atmalıdır.
Ancak o zaman işlediği hataların büyüklüğünü anlıyacak ve belki nedim olacaktır.
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24-12-1952
.C. 7

S.1
Türkiyemizin İlgisi

Türkiye'~iı:irfKı.grısJürklerine

karşı gösterdiği yakm·alakayı minnet ve şükranla karşılar ve bu

ilgin'jrf in.kişafın,Ş~Qlır:niyeıtle temenni ederiz. Fakat Türkiye'mizin Kıbrıs Türklüğüne karşı gösterdiği bu
alakan

ıh

isti~~f?/~dJımesiniive daha ileri gidilerek şahıslara kin ve garaz vesilesi teşkiline vasıta

kılınmas.ıpJ.\ası~ft~svig•.ederrieyif.
· Ne.kad~r~6ı.. ••·.b. ir hakik~ttir ki A
. . nkara'dakiKıbrısTürk KültürDem.eği , Milli bankalar ve Türkiye
,·... _.._. .. , ... ,.,,.,.0.,,,:,.-,c-'.

/köJı~rinin ·KıbrısTürklüğüne• karşı ·gösterdiğI··•yakınalakayı ve şayan-ı minnet
·¥ardırt11J~!iii~;~~,:;ji~.}pıirticiHk.ve ş~hsiyat macerasına dökmekte.ve eri büyük hata.ı~rdanbirini daha

f?büY9kl¢rirhizile milli teşekküllerin en samimi inançve

en kıyrnı:,(ıı:;:y~rduniarınınbu

şeki.ldEf.i~ti~~~~i·t~il~~şipi···asıa • tıısvi·petmiyeceklerine • ınanım iZ va~91·r: .ç~K:~Jr•ôr1l~fü,ptei~iz·~iYetleri ve
ulvi rnak~~tıa~l[:ş~~şi1Eıtve
Jolitikacılık zihniyetinden çok uzaktır.ve bu mal<ş~ö.akutbŞQ.~.~ilam.ez.
_., .. ,;:_.. ·._·._._,.._'·;:r.:-.<;,_-.,.:!.:.;-·:·.;"•'..',' ,:·,,.
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>)'l<ı~rış'·i:Iürk()<yltür··Öerrieği başkan .veklll Mehmed. Ali ·Pahıir .: Kıbr,ış Türk'Kürumları
-_-' ':·' ·.'- ,· :-.::,:_':' ' -:'-'.: /.. ·::·:_\t?'.'.>i:.:'-:.:·\:'.,:}<,:.}·,:;:/:·.··>

Rederasypnı,ıba,şkaı:ılığma gönderdiği yardım mektubunda diyor ki:
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. /K!.b,.rıs Iürl< topluluğ'u'Içlnde

Sl ~· .· .. ·· .'.;· . ·.,._;:_ ,,<.i:-,--.,<::_·.·:_::i-:,':/'· ....
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tezvir; iftira ve sabotaj ezici bir ITlağlubiyete"µ.ğ.ranııştır.Bundan
.

.

. ...

,.bqyl~ fazil,et hükümsürecektiL''
~;}

:. :<:::··,

i(

\ . ::

\ 'vapı.ıarlpek kıymetli·yardımın bu ·şekil asılsız isnadlahqy~Q.~razif~dli.~rinihne:irrıürtasebeti

.V~~dır? Kıbrı.s·Türktopluluğu içinde bu paranın gelmesine kadar;t~~\/i~fıfoi~,"~ §~ppt~Jıotıakim olduğu
n~sılJddaa·edilebilir?Bunu söylemeğe hangi dit•vşrabilir?BirK9ııµr?~üess~s~~iö°/~,Başk~nVekili'nin
bu . şekil. asılsız isnad

ve: garazkar beyanatı hayret vericidir! Bu>~.ibi beyanatı Türkiye'd.eki ilgili

, makamlar haber alacak o.I ursa asla tasvip.etmiyeceklerine kanaati- tammemlz vardır.
Bundan böyle fazilet hüküm sürecektir. Demek kada.r hatalıve düşünceSj,tce bir ifade olamaz!
.Bu ana.kadar'Kıbrıs Türk topluluğu faziletsiz mi idi ve cemaat içerisinde rezalet ml.hüküm.sürmekte idi

? Aslen ve daima fazilet sahibi olan Kıbrıs Türk topluluğuna faziletsizlik lekesi sürmeğe y.eltenenlere
acır ve bu faziletsizlik isnadını külliyen Kıbrıs Türk topluluğu adına reddederi~! Kıbrıs Türk cemaat,
faziletlidir, millicidir, şereflidir ve bu gibi yakışıksız vasıflara asla müsamaha edemez. Milli:Bankalar,
Türkiye. Milli Gençlik Teşekkülleri ancak fazilet sahibi olan Kıbrıs Türk topluluğuna .Maarif sahasında
ianede bulunmuştur. Bunu istismar etmek. bilhassa yanlış mecraya dökerek halkımızı faziletsizlik ile
tavsif etmek bu kıymetli yardımı yapanların da affedemeyeceği en büyük hatadır. Halkımızı faziletsizlik
ile. lekelemek isteyenler ve şahsi düşünce ve parti zihniyeti ile hareket edenler asla cemaatımıza
hizmet edemezler J Bu gibi kimselerin şahsi düşünce ve mentaatlarınr cemaat rnentaatlanrun üstünde
tuttuklarını ve cemaatı basamak olarak kullanmak istediklerini artık herkes pek iyi anlamıştır.
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25-12-1952
C. 7
S. 1

Cemaatımızın Temiz Münevver Evlatlarına
Leke Sürmek istiyenler
Nasıl Sükut Edebilir?

Halkın Sesi Gazetesi kendi ameline hizmet etmiyen ve her dediğine baş sallamayan temiz ve
münevver vatan evlatlarını lekelemek için her çareye başvurmakta ve cemaatın safiyetini istismar
ederek yalan ve . iftira yolu ile yapılan isnadları gazeteleri sütunlaçına.geçirrneyi<birbaşarıve sönmiyen
bir kin ve hırsın icabı saymaktadır.
Halkın Sesi ceridesi memleketin temiz çocuklarını lekelemek için sijtunıar dolusu safsatalarıa
başarı sağlamağa .kalkışır ve Ankara Ajansı'nın verdiği>asılsız haberL.J$t)iizVatı:ın çocuklarına mal
. . •. . ..
_
_
._
- _ - . ·,';·;._.:_:_:_;:.':.-'.\·:'/: :_.,-_:. , :-/:::-:·'.:-'.i?\ifiL-t><:.\;:)\:'i- . _·: /_- _.
etmeğe.çalşırken sesini bfüün şiddetiyle, şi,rıdi ·. bu yalan isnad "~ ifıt.ir.a,larrn ortaya gı:~tı:~ı<~?~l(de sesinl
kestiğini ilan etmekte ve ııistiklal"in hak ve hakikati müdafaa içi'n y~pılan·t~mitjIE:):şrii~tır:ıa cevap
vermiyecek·bir durumda olduğunu itiraf etmiş olmaktadır.Eakafort~dk~iltıiıriibırı;nJiJ~
Btınu, sükut. ört bas edemez! Hakika.. t

ve

a.. ; .liıc1k,ıc~'~t~fıtıakkı
. : ·,·-:,·:·-,··.",i:-··:..
c'·.:·:!-'..;•_.·

-.·.,

\:i·,0._.··

t~slİ@/et!lie~l

•• •••••

._-.·

__ , •• ,.,.,-.,._._.·,-:_.-·,.·.,..-.:·

•• :

j.ftifa vardıL

ve· bu çirkin isnad ve

iftiraları gerialmağr icap.ettirmektedir.
Tekrar· ·.sdruı()tuz .• · ve:

cevap. iştiyorut.;.(~i~~ci~ ,g~hiŞff·~JçQde·k<Jmunistlik· propagandası

:nıüttert"Rİrridl?t;(iıf~ V~"jk.ı.an.· isnatlar ile temiz şahıslar

yapıldığına daifAnkat~ Ajansı'na. habet.·.~~terı
0

koparıJırk~tj:•;şi~a{:şn~uİ ileb4;;~ğı(rnesµ1Iyett~f!'.~µrtulmak hangi ~ibdan.ve hakikat inancı ile kabili
ıeıittir'{d .-riuf~i~:ıış~~ijt~ıaJc1al1<;·gJra
bu

iol<lJıJı~aJ ~Hira,T~eijehnedir? şahısıarı karalamak koıay •

fakatt~ri"Hz ;~ti{$liıı'}ffçaqiiıtl.1<wa· boy~'s\rı,dankurtarrr1al< insaniyetini gösterme~ güç müdür ?·Yoksa
kin··.ve ga.razıarihcKef~~yin···üsturıdijoı.dugurıun.···ka.buı
edildiğini··artık,teslim ··mi ediyorsunuz?
. Yapılan>r,ıahud.mitingde söyl~nentaşkin

ve kışkırtıcı sözlerle mevhum şahıslara yapılah

hücum Ve ısnadlarm' bazı• masJın:},iİl3ıtiiz şahıslann prestijini en haksız bir şekilde da;belediğJni ne
zaman idrak · ederek vicd~neıl < rr1uazzep · olacaksınız? Ve · bunun ağır mesuliyetinden nasıl
kurtulacaksınız? Yoksa kin ve garaz tatmin edildikten sonra ortada başka bir rnefkum kalmaz mı?
Doğrusu çok şayanı hayret ve şayanı teessüf bir hal!?

Eğer kin ve garazın hakikat ve ahlak mefhumunun üstüne yükseldiğini zannedenler varsa çok
yanılıyorlar! Hakve hakikat daima tecelli eder! Yollar çetin, düşmanca hareketler çirkin ve menfur
olabilir. Fakat hak v~ hakikatın tecellisi için çalışan "İstiklal" dürüst yolunda yılmadan. ilerliyecek ve
temiz. vatan evlatlarına leke sürmeye asla meydan vermiyecektir .. Çünkü "İstiklal" hürriyet ve hakikatı
seven insanların yanıbaşında yer almıştır. En yüksek ülkü ve en asil idealleri için girişilewmücadelenin
daima muzaffer olacağına imanınnztamdır. Varsın mağlup ve metruk in~a,nıarsükut etsinler!
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Neye susuyorsunuz?

Ankara Ajansı'nın verdiğinahoş haber dolayısıyle bazı namuslu ve şerefli vatan evlatlarını pek
haksız ve pek vicdansız olarak lekelemek ve sönmiyen bir hırs ve garaz hissini tatmin i~in kadınlı
. erkekli adeta sef~rl:>er olan bazı .şahıslar .şlrndl neye susuyorlar? Senelerce ve senelerce bu
memlekE:lte.tıiz:met etmiş temiz vatan evlatlarını yalan ve iftiralarla kirletmeye yeltenmenin ağır
mesuliyetini hangi sykut ört bas edebilir?
Efkarı umumiyeyi en hassas ve en nazik noktasından kışkırtarak palavra ve iftiralarla temiz
.

.

'

·insaıilari lekel~meğe ve.en .iğrenç.isnadlarla hedef tutmaya hangiVjcdanve:hangi

insanlık·rnefhumu

müsaade·eciebHit'ı>Eğer bu yolu tutarak Lisede cereya eden yürekler• acısıtıadiseleri unutturmak. ve

I

Olaylarafü~şka}tnkverdirerek ş~hıSları·kayırmak

~isf~:

yanılmış·oıunuyor. Çünkü daima hak ve'·tıakikat•tecelli ederve edeqektir. Güneşi .balçıkla.sıvamaya

rf:• ·.:.

"tr

·.:·-
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Ve hususi menfaatlara.hızmet.etmel<.isteniyorsa-çok
.

::

<C·

kalkmak
devri.· çoktan geçmiştir.
Cemaatıh milli heyecan ve temiz düşünceleri . ile·safiyetini istismar
,.
·.
'.;

._,

f l:)tın~k(i$tiyenler.· artık muvaffak olamıyacaktır. Bundan
.. : ..

··.

..

,'

'

'

'·.

başka hürriyet ve insanlık devrinin nurları

rı: içerisinde yaşamaktayız ve bu nurlar bütün hırsı.. garaz ,yalan iftira ve isnad zulmetleriııiebedlyen

iI
If'

~r

boğacak kudrettedir.

Bazı.harts ve hodkam şahısların , her dediğine boyun.eğmiyen , amaline hızmetiçin birer

ııt,:

kukla haline . gelmiyen kültürlü, hakiki. millici ve dürüst vatan evlatlarım -karalamak için·.:· fırsaJ

~ii b.eklediklerinive bu yoldaki hırslanmtatmln için bütün hakikat ve insanlık mefhumlarını ayaklar altında
[
fy

[fi

ı

f.'.

L

Çiğnediklerini herkes anlamıştır; bunlara artık ebedi izmihlal
'

'

'

'

'

'

.

ve mağlubiyetten başka, birşey

kalmamıştır.
Kıbrıs Türk Lisesi'nin temiz ve millici gençliğine komünist damgası vurarrve Ankara AJansı'nda
'

o iğrenç haberi neşrettiren. müfteri. kimdir? Bu vesile jle temiz

'

ve

/.>

namuslu şahısları . lekelemek için

kadınlı erkekli.seferber olan , vicdanve lnsanlıkmethumları ile. hakikat icaplarından uzakltı)ıı:Jlll:.Ş~hıslar
şimdi neye sükut ediyorlar? Hakikatın tecelli ettiği bu devirde hangi sükut. hadiseleri unutturabilir?
Temiz .haikırmzr.mahza kin ve.qarazlanna .alet etmek içinhaykıranlar•ve

o menhus iftirayı.yapanı

meydana çıkaracağını veya meydanda olduğunu ima ederek kesip biçenler, şimdi haklkatın
meydanda olduğu sırada neye bir sabun köpüğü gibi oturup susuyorlar?

Yoksa iftira ve isnatları ört bas için sükut kafi mi zannediyorlar? Cemaat ve millet için çalışırım
diye palavra atmak ve cemaatın sırtına basarak ve asil duygularım istismar ederek sivrilmeye
yeltenmek kafi değildir. Çünkü Kıbrıs Türklüğü artık uyanmıştır. Çünkü Kıbrıs Türklüğü artık kendine
değer ve kıymet verenleri değerli ve kıymetli görmek luzumunu sezmiştir. Artık palavra ve istismar ile
cemaatı aldatmak zamanı geçmiştir. Artık iftira ve isnadlarla hakikat gizlenemez. Hakikatın tecellisi
karşısında isnat ve iftiraların ağırmesuliyetini ise hangi sükut izole edebilir?
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Milletin Paralarını Düşünenlerin
Düşünceleri i.leHareketleri 'uygun Olmalıdır!
-

Milletin on parasının boşuna sarfedilmemesini isteyenler bu düşüncelerinde samimi iseler
de bu düşüncelerine uygun olmalıdır. Yoksa sözle. gazete sütunlarını doldurmak hiç bir

Halkın dişinden ve tırnağından arttırarak · verdiQi katak .paraları . ile Ankara v~ İstanbul
yapan. ve lüks hotellertn kuş tüylü yataklarında kaloriferli salonlannda fiyaka satanların
millet ve memleket için çalıştıklarınave millet ·paralarını düşündüklerineinanmak imkanı yoktur.
Millet parasını düşünenler,

fiilleri ile de bu düşüncelerinin doğruluğunu ispat etmelidirler.

hareketlerine uymayanlara. bu cemaatın · kıymet vermeye takatı yoktur. Halkın bin bir ümit ve
\
niyet ile verdiği binlerce lira kataJ< parasının nerelere ve nasıLsarfolunduğunun açık hesabını
bucemaatın hakkını nasıl arıyabilirler.
Bay Faiz Kaymağın bütün sözlerinde bir hodkamlık ve tezat göze çarpmaktadır. Mağasa'daki
Pertev Paşa kabri'nin inşasını Evkafın yaptırmağa kabul ettiğini Ve kendisininde inşaati sıK sık ve
yakından takip etmeye başladığını yazan Bay Faiz Kaymak bu inşaatın kontrolünü kabul ettiğinHtiraf
etmektedir. Evkafa ait bir yapının kontrol lüzumunu Evkaf idaresi herhalde sezmiş ve Bay. Faiz
Kaymağa bu kontrolü yapmak için ricada bulunmuş olmalıdır. O halde evkaf idaresi inşaatı kontrol
ettirmekte idi. Eğer bu inşaatta bir aksilik oldu ise ozaman Bay Faiz.kaymak Evkafı haberdar etti mi?
Haberdar etti ise tertibat ahnmadı mı? Alınmadı ise o zaman ilgili makamlara _şikayet yaptı. mı? Eğ.er
yapmadı ve şimdi kaleme sarudı.lse o sükutun ve. bu dile gelişin se~ebini nerede-aramahdm Bize Bay
Faiz:Kaymak isbat ve vesikalara dayanarak Pertev Paşanın kabrine sarfedilen 300 liraya yakın paraya:
niçin yandığım anlatabilir mi? Yoksa işçi işlemedi, yapı uzun sürdü, malzeme sarfedildL gibf
sudan bahaneler bulup kahve

lakırdıları

ile cemaat ve

millet meselelerini kuçültmek

ve

değersizlendirmek, kaş yapayım

derken göz çıkarmaktan başka birşey değildir.Zaten Afendnka

meselesi gibi mühim bir evkaf işi ile kendi şahsını ve hususi işini ilgilendiren Tabakhane meselesini
karıştırarak büyük davaları çürüten Bay Faiz Kaymak '.'hatır için yazı yazanlar hakikatı görmek
istemezler" diyebllecek bir durumda değildir.
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İlhak Hezimeti

Yunan Hükümeti 'ilnakı desteklemediği halde bazı Rum millicilerin ilhakı bir propaganda ve milli
f1isleri istismar vasıtası olarak kullanrnci~ta.devam etmeleri olür şey değildir. Yunan Devlet ricali
Yunanistan'ın durumu ile dünya ~iYasif,{;~skeri

olgularının seyir ve icaplarını Kıbns'in fanatik ve

süper millici liderlerden çok daha iyi,biln,e.kt~.~jfl,er. O halde Yunan Hükümeti Kıbrıs'ın Yunanistan'a
ilhakını istilzarn eden bir · setfop g·ör111·ıi11~'~}~/ ve Kıbrıs Rumlarının · ilhak taşkınlıklarını yersiz
b11lmaktadır. Yunanistan'ın siyasetib4 kac:lc:(rhhiıih Ve hareketlerlrnalum iken, Kıbrıs Rum millicilerinin
, hala daha. ilhaktan detn vurması kad~F.~t>~~.·{j/J' har~k~t dlarhaz.
Kıbrıs Rum.BaşdespotuMakşrioJ\u~,,lJ~Jika'da'i;
Kıbnsın Yunanistan'a

başaramadığı 've Birleşmiş Milleti.er nezdinde

ilhaki tı,Uşy~4Aij~'!>:girişU~\teşşebüslerin tarnamile hezimete ·uğrşdığı

meydandadır. Hatta bu seyahat'hati'Pa~l:b'ı~taRke~disine Amerikalı Rumlar tarafından hediye edilen
otomobili bile·Kıbrısa ith·al,···etmeye•··muvaffak·•fI~mıya¢~ğ.ı,,.:anıa.$ılll1~kt~d·ır.
Kıbrıs adası, taşı ile, toprağrHe tarit)i asan il~J~i[:"J"ütk adasidır.,Binaenaleyh, eğer mevcut i,dare el
' değiştirecek. olursa·~danııı şşiı sahibi oıah.-rµfkiY~IY~?i~d~~iğ~r~~ıl&tr BunJCta~diretinek• is,temiyen
Rum milliciler ve. R.üfö,.ba'§'ihi}Kı6rıs'1·1:>füYün~rıt~di§ı' Kıbrısi/11ıa'1Rı'iaa:,ifıhaka tataftar Yöhahhlardan
·:·(::<'-:.::::<.-'c/i/:";i\:\){{:·-:<....i\·-:=: , . ···::o.i,t·/)_-_":"·'.·:'i:
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ibaret. gibi gös\errp~yij;y~ll~!J!llil~~t~\Ve,h,erv~~H~:/il.tj'Jfühq,¢,~,(q~T!i)§şçiatyapm~~tag ırlar... Halbuki bir
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Türk adası· olan Kıt>rışt~:':Y@irf PiD .Iµt1<,·yG11J1,i1QG1iilhakf{tc1raftar\ôin:ıı&:~fı birçok•ekaliyeuer,il~\beraber
,c.

hakiki .durumu. rt)'üdfil<\ğtj&;':'~rişdfci

(da.

Matdır.

'.:'au.• ~~ık/ gerçJ~i,%J~&'ffı~H[,ba~t

- ·: .-. - -.::: ,:

.• Rum;f~n'atil< ve

tahritçıı~rihin.hacJ,~~ı~fi~Rtiyöncien.~~~tJtıı~k.ı~~~riYJt
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va~iy~tıtesıııı\.e~~r~Rsük& etmeıive;~rtt~tyatqıt.;dinı••iŞıeie bakarak ruhani .vazıfJsihi görmekıe iktifa
et.m. ~Hd'it.(Akği

t~kdmde· ffhak meseıJsillibirrt~b····iP.

kull~ndığft~zhür/;J~d~kve

a.9.·.·.·.·.aiıda • ve Rum halkını avutma vasıtası olarak

Arnerik~ ~eyeh~tiı¥drJğradığı haiimete bir çok yeni hazimetler daha

eklenmiş olacaktır!
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Kore Harbi Yayılırsa !

Amerikan Cumhurbaşkanı Eishenh.Qwer'in.7. Amenkanconanmasım Formoza'dan uzaktaştırmaqa
kar~r vermesi günün en önemli ve en nazik siyasi hadiselerinden biridir.

7. Amerikan filosu

. Jormozodan uzaklaşınca komonist Çin ile milliyetçi Çin arasındaki mütareke müdahalesi sona ermiş
olacaktır. Bu suretle Şan · Gay Çek kuvvetleri Çin kıtasına saldırabilecek ve komonist Çin ikinci bir
harp cephesi He karşılaşmış olacaktır bu

mütaleayı ve Amerika'pın 7. filosunu uzaklaştırma kararım

İngilizler benimsememekte ve Kore harbinin yayılması ihtimali ile endişe duymaktadırlar.
Amerikan donanması. formozadan uzaklaştıktan sonra millici Çin ··kuvveUerinin.·.Çin
., kıtasına taruz
yapması ihtirrjal.i.karşısında komonist Çinlilerin hazırlıklı olmadıkları ve formozayı işgale teşebbüs
etmeyeceıcıeriH~~.iı temin oıu9apmr eğer kon10nistçinliler üstün ktıvvetıerıetormozl:lya saldırır ve işgaı
tehlikesi karşıs.ıhdaAmeri.ka, İngUtere·ve diğer rnüU~fiklerin.müdfl.halesi icap'.:':ederse ikinci.bir·Kore
cephesi ~çd~ı;~ oıaE~k ve böylece Kore harbi yayıla~aktır. • suiise 3 .. bir cihan . harbine başlangıç
oıabmr! Btı\yretly dynya insanhğı yeni ve •emsalsizbir harp felal<eti11y sürüklenmiş olur. işte bizleri en

}i\. r

ziyade endişeıJ,~~V1<~ci~n
.ci.het'de·.·bu~9r...· .·.... ·.·.· .•.• \.• .•. i········.·· ..··<•·..·i·.·:f .·•·.;
Kore.
s~vaşı'rtda
en büyükJedakarlı~I
gösterJnve;birçoKAnJ~rikang6nçlerinin
:
. ·'>·
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;_
.-·
·,. ;;":, ,: ··.·.·.: .'';::- ·•.:;-·-· .
\:./·:·.<.o'./,:/··':· :.. ,_._·:·. \_· .-·.·-.:-·_.
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Kore topraklarında

canını feda ettiren ye karenin en ağır hafp.~asraft~cıhf~e~~ılf\.111g{i~a'r1i11
Kore Harbi'nin yayı imasını
asla istemediğine ve bu. çıb.,n başının or:ta~aıı.kal~rj"ıa;;ıerııelinde Qlduğunaşüphe yoktur.Binaenal.eyh
Amerikan Cumhurbaşkanı Eishehho\A/ef'in,aldığı

bu yenitJtbirin K~re Harbi'nin yayılmasma vesile

olmaması ve bilakis Kore Harbl'nln de sona ererek dünya insanlığının tarn bir şulh ve sükuna
kavuşmasını ve .Kore'nin yabancıtopraklarınd}c~Alal'ın;

tJcta eıclerek eşsi~kahramanlık menkıbeleri

yarata~ Türiç.tugayınfn bir an evvel.vatana dönl"l1~Şir\i t~ll'lenrıi ederiz.
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Kıbrıs Türklüğüne Saygı

Kıbrıs Türkleri Büyük Türk inkılabına kültür ve medeniyet alanında ilerlerken Kıbrıs Rum
. vatandaşlarına karşı iyi niyet ve iyi düşüncelerini de kuvvetlendirmiş bulunmaktadır.
"Atatürk ile Venizelos arasında kurulan ve gün geçtikçe kuvvet bulan Türk - Yunan dostluğunun
hayırlı tecellisi ile hür ve demokrat alemin insanlık icapları da bu dostluk ve iyi niyetin inkişafını leap
ettirmektedir. Bu mesut tecelliyi görmekle hakiki bır zevk ve gurur duymaktayız. Fakat kaydı ne kadar
acıdır ki, bazı Kıbrıslı Rum fanatikleri hala daha eski kilse taasupu ve dar zihniyet ile· hareket etmek
cihetine gitmekte mahzur görmemekte · ve her vesile ile kara bir taasup göstermeyi. bir keramet
saymaktadırlar. Nitekim bazı Rum müteassuplarının her vesile ile Türkler hakkında kaba ifadeler ve
aksi sözler sarfetmektedirler.
Türklerin vakar ve efendilik ile temayüz etmiş insanlar olduğunu fark edemiyecek kadar kabalık
·. g.österen bu mütenassıp ve düşüncesizlerin sözlerine ehemmiyet vermemek Türk vakar ve
ağırbaşlılığının icabıdır. Fakat Kıbrıs Türkleri hakkında kaba ve ağır lisan kullanan Rumlar arasında
kültürlü geçinenlerin de bulunması insana hayret vericidir.
Ortaçağ taasup ve ;zihniyetiile söz sarfeden Ve zamanın lcapları Ue hakiki dostluğun gerektirdiği
düşünce ve temayülleri izhardan aciz bulunan klmselerin: aramızda bulunması, hele bunlardan
birçoğunun kültürlü geçinmesi, eski bir kara taassubun bu gibi insanların ruhunu ne Kadar karartıp
kemirdiğini açı~Ça'i~östermektedir. Meğer itiyatlar, dar düşünceler hırsları daha birçok Rum
vatandaşlarıınız.ın· benliğine hakim bulunmaktadır.
Teme11fö ed~riz ki Türk - Yunan dostluğunun mesut tecellisi ve bu iki millet ara~ıridaki samimi his
ve hareketı~rKıbhslı Rum vatandaşlarımıza örnek olsun ve bu adada iyi vatandaşlar olarak yaşarken
bizleri reııcidl3 edeöek ve milli şeref haysiyetimize dokunacak söz ve ifadelerden sakınsınlar. Bu gibi
yakışıksız ifadeleri belki kendi aralarında kullandıklarını ve duyulmayacağını zannedenler; fakat her
zaman kulağımıza geldiğini ve gelebileceğini bilerek samimi dostluğa ve iyi vatandaşlığa yaraşır söz
ve hareketlerde bulunmalarını arzu ederiz!
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Kıbrıs Türkleri Derin Hassasiyet Bekliyor.

Kıbrıs Türkleri yıllardan beri himayesiz ve garip kaldıkları halde milli iradelerinden bir zerre bile
yitirmeden yıllardan beri.eşsiz bir tahammül göstermekte ve bekalarına güvenmektedirler,
Kıbrıs Türklerinin yaşama ve varlıklarım muhafaza hususunda gösterdikleri kudret ve hayati
tahammül bir şaheserdir.Bu şaheserin müstesna kıymet ve değerini anlamak için Kıbrıs Türklerini
yakından tanımak ve geçirdikleri müşkülşartlara derinden nüfuz etmek icap etmektedir.
Kıbrıs Türkleri kahir bir çoğunluğun , iktisadi .bünyesi kuyvetli bir kütlenin karşısında hayatVe
istikbal için di(iinmekte ve bu eşsiz. mücadelesinde milli iradesi en büyük. kuvvet ve .kudret kaynağı
halineg~lrnjş>p,ulunmaktadır.
•t<.itiriWrorkı.eriseı:ı¢ıerdenberi.hırpalanmakta Ve .himayesiz bir topluluğun maruz k~labileceği
tilrlQ\~arb~\ıe
, ·-'-J:<,_- .. ,.-,...., .. - ·'· ._._

.:·--·-

zorluğa rağmen şerefli ve millici bir kitle halinde hayat yolunda ilerlemek için
·-

.

.

:

I

.

.

. ,.

ı Kıbrıs Jür~ıeri son derece· yardırrı ve himayeye muhtaç bir kitledir .. Bu kitleye TürkiYemizin
yard·ım.···vehfp~yı:eu.ni
.•. u~?tğıa{ıve·t~r~ı.inkılabı····ile.TQ.r~.·.. kudretinin Kıbrıs'.Türkl·üğüne•verd.iği manevi
kuvvet ve.pesareti rnaddivejktisadi .balf(mcJan.d~tenmiyeetmesi ertbüyüktemennimizdir.

·.·Kıb.ris' ,-~J~ıerİ;··· il~~,t~f;J(1ei~~ı'~i'.i~it~~kl~Cbs~ıın1,ş<~ulunn1;kta·.J~
•milliyetçi Rumların Kıbrıs
etkarı .•. uniümiyeıihei

yayrrıJf \işte~.i~ı·er(R~ra· t>uıutıarıh/ bft

an .evvy'<··. çıağıldığını görmek için

sabırsıi.lanmaktad ırtar.
Kıbrıs;m Y~n~nistan'a ilhakt ~e.s~ı~ii bir

an .evvet

k~panmalı ve Türkiye de bu hususta

gösterdiği derin hassasiyeti izhar E3tme~l~{<J:~;,ş Tüfkleri'nin yüreklerine Q~it ve inşirah le ikin etmefldtr.
'ı'•.
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18-3-1953
Cilt-8

s-ı
İğrenç Şey!

Dünkü Halkın Sesi Gazetesi'ncje "Tuhaf Şey" başlıklı yazının en tuhaf şey olduğuna şüphe
yoktur.Böyle bir yazı¥,a gazete sütunlarında yer vererek baş makale yapmak tuhaf şey! Namık Kemari
bir kulüp ve parti aleti haline getirryıeye çalışmak tuhaf şey! Bir diktatör gibi kesip biçmek ve Namık
Kemal narnlôa

~öz

söylemek tuhaf şey!" Biz Türk. Güçlüler Pertev Bey'in ve de şürekasının akıl

hocasına ihtiy~dıfuız yoktur." Demek tuhaf ŞE:)y! Şahısların filsir ve hareketlerine müdahale eden
Ve~f e piriıf

:;~tt ~ibisöz sartetmek tuhatşeyrf3öyıe

mim ve bütün cemaati ilgilendiren bir meselede

şahsiyatı ort:;ıy}.atmak tuhaf şey ! "İptidf:!Jencli~i kim olı.ıyor ki bizi.takdir ve tebrike kalkışıyor?" demek

ışnaq..

tu h~J>şry!\~~~~~ları2f)SU~
edet'e.f ii.1'.···~~ .~araz iz~ar.•etm.ek .tuhaf şey! Milli blr simanın. büstünü
dikmel(do\~yi~ıyle izha{~ane/~emnuııJj~t'v~·t~bril<e• bu ş~ki,lde hücum etmek çok tuhaf şey!,
· ·' 8~iR'ıR Ş~şifı:tt1~<çıkcın Jü:zamsut!v~ rlitlik sC>kutıl yaih,ı. okı,ıduğumuzzaman,hayret• ve. tiksinti
hissetti~rY:ı4~lifbciııÜ6
iôşhrn.iıf

'6ıf töfk· buçıqit~tciflrtdan:1~tlığı~ı~ij.'\~~i'~Ctt~anmak. istemedik. •.ve

nala da

,ştij,
,,~.~'r~~r(iı~>Niıfüıi(K~rnai'ip\~üStürıÜıih~rtıünaset>~tis,~t9.ır? ..Mektepleri hükümet
. }auôı.ı/fj~Ügi . hM~lhaııenizcfofr çıkarıyôtsahuz?Yol<s~ Küçük Bey'in etrafı
,,,,.,ı;:;,,..---.--,._-, _, -

- -· - ·-· - ---·. ·- -·-: _ . .,, .·

·-

_ .....

'

-

,- -

, ..

. ,- . _-•.- - _ _..

· · l~ı6ı':~~;y~ıiy~y~ar~l~r~ 6azuçe ol~Çflk kadar tuhaflıl( ğqsteretı bir perde arkası

?t~.'.1!tf'ı}~i~JJı,jJ;h~ d~;,:;ade ettiği

''f PC

açıkça meydandadır.Bu

yazıla,

sizin ~b~µt,~.\1~Hi~1·ı~~t~ttiğfüi ayıkç~''''cl~t~r?1ektedir. Kendinizi yüz bin Türke tercüman olan bir
. . . . kahram~rı ajİ ~ı-.;:;&;~Ş~ıiy;TE3u hakV~}üreti ~ize hangi mali-hulyanız veriyor?:Namık Kemal'in kaç

v~ .b~~a~iHcıi~tetnnesinin vicuduna geçmeden rutubetli ve karanıık

· sene y~~aa\~rHrititlij·.~ilrniy<Jr
..· hücrelerde

rnebfa',· hay.ah g~çitcİiğini ',yat~f6aK kadar gülünç ifade kullanar~k diyorsunuz ki:" Namık
... - ..

.

.

·····.

Kemal 50 seiı~likhayatını nıerıfa; rutubetı.·i.v.•. E:) k.~fanlıkhücrelerde aç ve çıplak geçirdi." Halbuki Namık
Kemal 1840 dadoğd~ ve 1888 de:4-8' yaşıtıdtvefateyledi

. Yoksa hırs ve garazınız sadece şahsiyata

mı nüfuz edebilir?
Hürriyet, inkılap, Vatan ve Mille't ideaUeri gibi en asil mefhumlar hususunda ebedileşen bir
sima olan Namık Kemal'i tuhaf ve luzur.ıısµz: yazınız ile bir şahsiyat ve garaz vasıtası haline getirmek
istiyorsunuz. Bunu yaparken de Tür~ Güçl~leri söze karıştırarak ve "Türk Güçlü" narru-müstearına
bürünerek Mağusa Türk Gücü'nün en şerefli ve en iyi başarısını bulandırmak istiyorsunuz. E3öyle ciddi
ve milli meselelerin ehemmiyetini takdir etse idiniz , ne bu neşriyatı yapacak ve ne de içinizin
karaltısını izhar edebitecesslnlz. Şurasını da belirtelim ki siz Kıbrıs Türklüğü namına konuşamazsınız!
H'atta Türk Gücünamına sözsöylemek cihetine gitmeniz karşısında Mağusa Türk Gücü'ne de vazify i
hassasiyet düştüğüne ve bir açıklama neşretmesi icap etti{ıine lnanmaktayız.üaşkalarma "Susunuz!"
J

demezden önce kendinizin susması gerektiğini takdir ederek susmalısınız.Hem de bir daha sesiniz
çıkmamak üzere susmalısınız!.Bu yazınız ile halk arasına nifak sokmak ve milH meselelerde de
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cernaatı paramparça etmek istiyorsunuz. Nazarlarınızı Himalaya dağlarına ve bahri muhitlere
çevirmezden önce bu basit fakat feci haklkatı anlasanız çok daha iyi olur.Kendisinin ışığa ihtiyacı
olduğunu takdir etmeyerek başkalarının gölge etmesinden dem vuranlara meram anlatmanın ne kadar
güç olacağını biliyoruz.
Zaten öyle olmasa tuhaf.şeyler içindEfpüyan birisi başkaları .hakl<ında "Tuhaf Şey"den dem
vurmazdı.
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19-3-1953
Cilt-8
S-1
Mekteplerimizi

Esaret Vermekten Bahsedenlerin

Çocukları Yabancı Mekteplerinde

Kıbrıs Türk cemaatmm
lider geçinmek lsfiyenıerin

çektikleri ve çekecekleri

bir çoğunun söz

pek çok olsa gerektir.Cemaatın

ve. hareketleri arasında dağlar kadar tezatlar

başında

bir

bulunmakta

ve her vesile ile şahsl'rnenfaatlan sırıtmaktadır.
Mekteplerimizi esarete verdik diye yaygara koparanların kendi çocuklarının . yabancı
mekteplere devam ettiği ve Türk mekteplerinden. ürperdikleri acı. bir hakikat değilınidir? Paraları var
diye evlat!aflnın parlak istikbali için ecnebi mekteplerini tercih eden bu efendilerin Türk mekteplerinin
esarete verildiği~?en dem vurması ne mana ve kıymetifade e~ebilir?
Ceınaata·•rehberlik. etmek sevdasında . olanlar çocuklarını. ne için ecnebi. mektebleriııe
yolluyôrlar?,:~~Hdiçocukları
için milli kültürü feda edenler Kıbrıs Türk cemaatının Milli Kültürünün nasıl
.•,i:,-···•'•
0'-i.'

•

müdafii k~s'iı~~ilitl~r? Bunlar hala daha cemaati istismar ve m~nfaat vasıtası olara.k kullanmak
istertıekt~"hş~ıl;b~lf ~ulabiliyorlar?

. ~{J'¢t ecnet>İ,rnemleketleri daha iyi ise veya daha iyi eleman yetiştirirse ve bunun)çin o
memlek~tl~rif~~citı ederlerse kendi mekteplerimizi bütün cemaat için ıslah ve iyileştirme luzumunu
sezmedeM,h;a,yJ,k~ndi gemisini kurtaran kaptan zihniy~tiile sivrilmek ve oemaata tepeden bakmak
'\stiy~tlar; Artık istismara• şahsi menfaat için cerrtaatı öne Sürmey~.• bu ada Türklüğünün tahammülü
I

kalmamıştır.
· Cerrfüat evlatlarının iyi yetişmesi, zamana göre lisan ve bilgi almasını hepimiz candan özleriz
. Fakathirkaç milliyefistismarcısmın milli kahraman olarak temayüz etmesi için bunu istismar etmesine
asla cevrzve.rme.yiı:!

:Ad:l,1< her şey/anlaşılmalı hakikatlar meydana çıkmalı ve cemaat başında 'birer önder ve. rehber
'/':..ı::·::·::-·' '.: '. _ . - '

.' '

-/ '' . . -

'

'

'

-_

~'

oıaraRötrııek isteyenlerin·sözleri .ile- icraatı meydana çıkmalıdır:
Cemaatın TallOkullaruun esaret zincirine verildiğinden dem vuranlar evvela kendi evl~tlannı
ecnebi tnekteplerinden.uzaklaştnrnah, sözlerinin samimiyeti ve hareketlerinin ciddiyeti ite .oerrıaatı
tatmin etmelidirler . Yoksa artık cemaat bir kukla gibi avutulamaz.

-:--:,-ı_
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Makarios Geliyor!

Rum Başdespot'u Makarios'un yarın uçakla Kıbrıs'a döneceği bildirilmektedir. Makarios'un eli
boş olarat< Kıbrıs'a gelece~ine şüphe yo.ktur. Fakat çanlar çalınacak , · hayal. perest Rum mIHi¢ileri
toplanacak cuşu-huruşa gelenek ve yaldızlı s9zler ile boş vaidlerin ruhlara yapacağı tesir ile ~nosis
sevdaları tatmin edilmiş olacaktır.Bu k:adarıgın\~irçok Rum millicile~ine kaflve vafi olacağına şüphe
yoktur. Rum liderleri ise en hassas birnoktaya temas ile gereken ,gösteriş ve propagandalarını
yaparak prestij hırslarını tatmin edeceklerôır.
Vakurbir cemaat olan Kıbrıs Türkl~rfnin soğukkşnlıhkla ve ağırbaşlılıklarını muhafaza ederek
:. ····.:"".';:··:· /.: . .,,, .._ . __

·. '-- .. ,

·.;,; .:, '-: .. ·::.. -

-' ·, '/··'(·.·

.·.·.· ·ı., ·-:,,

Rumların· tarafından. yapılacak . nüın~Wşl~rL,'~9k~f,:ye ·s~~ıf/H~.:'.i(:arşılayacaklarına

emini.z . ·Türklüğe

yaraşan budur ve durumun aab~nu ,~a~·şw.~1t1G.jijijh,.~i.j~ffrf)C/·r:i! .

..

3

. .·.

•

Başdepot.Makarios'un .Amenf(a· ..yy;lj~il1~ /tjij\~~~tİ~;ı;:}~t~.~.ı,tan····~iç.•bir••••J~f~jt·1~tice

.. elde

edemedi~i . bariz. blr hakikattır:Bµna rağ~~w.::~ntt~i!(i~ii~:~ti~~~~;,ğ~Id~~~n,i~tı~;:i~~rn~,~J~r ve. bu
başarısızlığın Rum efkanumumiy~f.in9e,.:,~~r~k~ri;:rl){

. -

. .

.. .

t.. ·•·•·.·•···>·•·'···•

. .

xt iii'·i••···.•·

~Jgos;;n;:;~::' !;d~!}};jjfı11t;1;~(ii\i!~ı;ifl~~;.!::::

beyhude.. ~IJ.ırtmaıariı~ ··~eneı etkan•••~"ı;tı.mfya .ı;ahşnı;ı'.~1>1,,,-:,·.\··· .

.:.·.•-·••'

nlduğu:birdevird~
ve
İngilizler aday,frni(y~ıılar~a.ıi~adtlk~rkeıı~~ı;;d~h~iıhakt~ran~leri
ko~arma.k ve
-.::,<·
- --- - - ·.. - : ,::\ '-<: :;: :-:.?,::,.;.-\_\)·/,-:'//\,_,.',;·,•_.\·..-·,,_;,._::··:··_'-,:>/::\\':·_'.\:·,";°:"./},·'.':"\.'_.'\:::-_··,:,,:_:-:\(·i:\\!·\/··./. - '·:. - ·- - . '.':-.:·· :,·:(.,", :::/::'.' : : -_ ; __
I

!·;' '.\

bir ruhani reisin' d~n· çerçevesind,_n•~i~~ff~1<,~~~~si··~·.r··~a,ht!~~:,'ft~t~#·~~lkıtlası'.kadarzam.ah.ı·n
din ve
siya~et telakkilerine uy.mayan binıneş~ıe·y&ıetJr.ıjakat·Ruql'i.!TiHlicli~rin1hi tatmin aramakta Rum milli
liderleri Rum'efkarı-umutniy~sini t>~J~ ~trn¢kiçiri<i,rs~tı~r gQtıriJRt~Je-Rum despotu da bütün fırsatları
. ;. "/ ...

···. '-:.'.-i,':'-_>:·:-i;-:<:···e::. :.··.:.<<·i/."°'.-::/·'\' .{,}·:···\\::·,_:-.;?/: _:-:·:_'::>:,,._.,:>,<·: . .':·

ganimet bilen bir sima öld~ktan sonqıc

hµ

~ıtı~,~ ~~y~şı Ruırıl~r arasında sürğJt olacak ve bu dava

ingiltere için ·kapanmış olmasına rağniı!irilltıakse~~tıştıeri;'flha'khümayişleri

devam edecek ve yine

çanlar çalınacak Rum vatandaşlar CU$~-hutuşa gel~,6~k ve despotun eli boş döndüğünü hiç bir Rum
teslim etmeye vakit bularmyacaknr.
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Türk Güc°' ve Particilik

Hürriyet kahramanı NarriıkKemal'inbüstünün açılış merasimine t¢kaddürr1eden günde Bay A.
Pertev'in Namık Kerrıal'in hayatından kısaca 'bahsetmesi ve bu büstü s.çı,:~~ rneydarıa getiren Türk
pücü'nü ··takdir eder mahiyette yazı yazmasını çekemeyenler zumrJ~ir,ı~<Türk Gücü gibi bitaraf
sandiğırnız bir teşekkülün de dahil bulunması bizi cidden,müteessirV¢·rnÖt~~Uimetmiştir.
Hürriyyte

aşkını, •.. esar~te

. ' ...•............ '·'

nefretini

ilan

edenler

şahsı< ijb~ittte

z~~ir .vurmak

,isteyenler ve güya ken,dilerLbirptgfite i'IJlİŞ .gibj s~rıin böyle bir

v

yazı yazmağa, .• bu yolda bir fikir yürütmeğe he hakkın var gibi ,mQ•ri~t:ı~b~tsiz
'

·.

,

.

.

.

.

.

:

.

\'I-''\.-•,',,•,··

.. .,•·',,"·,"\''.

v~i 'H,~zakeLdışı
·,

··•;/.•".•,'!,,

hareketlerde.bulunarak.umumi efkar önünde gülünç bir mevkie .dQşüyorl~f.;.QoQr4şµ
"l"ürl<Ç3ücü'nden
böyle birfalsoyu asla beklerneı;dik
Biz Türk· Gücü'nü bitaraf bir teşekkül farzederek .ondan· n:ı~rpl~~~(

'r;i~:~,tj~;}:9~~cl

qüyük

V~ g~~frıt>~iet olarak

hizmetleri beklerken , birkaç kişinin elinde bazlçe olmasını ve qnı~tıQ.'.~i~

hürmete layık kimselere . nahoş hücumtarta isminin. bir parti. öyunb~i;ı!ırıa\ç~\1¥ilıt;ı~sirıf(.3sllil
.arzu
etmezdik.
Türk . Ç3üCü şahsiycıt.,kin ve garazıhö, derece bir .icta
Sayın ·.Kemal

~~~~~~ı;.,dirf!J~ıüi' ki..Evkafrv,Jr~hhcısı

f3~y'lq pqsi Jçin···· yer •. veri:ırn,,;ş/vrdikılişf··. ~qsuşu!~~:~~I~~'~fnY~r~ırpı~fp~).~4lupmasına

ıfarşı.yapılarf töreht:J~' işry1[nin bile. artıırti~~şşl.vf 11115,~·. ·bandqs9rAfi)ıp[¢6e,\iştifaki·~t te~i.n ·eden· ve
kendilerince '. esirad~ölurtap .• • zi~j.l<nnJiSyCJ~.[!'.rıa.dtiv~thanfü•.görıd.efil~eril~sr•Jibi
.••nez~k~t•.·•kaideleri ile
kabili.telif· oiniayan. barek~tterd~r.tarname~ an.ıa;ıırrnştır ki "[urK~ycü partiçilik zihniyetile hareket
.....:.·,·,-

'

·..

· ...

,,,·_;-.:-;,'.'\>;:,.-,,.,:,·.-.. ·.,·.·;

,·_

,,_,,•,;.

'

.

.::.-

..

·,

',,,

..

,,.·-.--. _.,-- ..

etmiş.ve . tı~ıfry~zijrmdJ öyle tadırıpııştır, ·
.··Kon-iiJyo'ııJızası~JdaVJtri~~egönderm~mel( şpyle dursun ' azadafj muhterembln zatın
;,

\,,,,, <"-"·'··- '··" ,.,·

·

:·-·: ·:

'

-.--:--· ·. '_· .. ·

.:·.·_---,'/,'.''••_,,

·

·-.

·

·

-·.·.

·.",

:

. .

'

davetsiz nl~rak gitt@?L ve. qncı· bit ~.~b·a~ıJyei,vermeknezaketinde bile bulunulmadığını . büyük bir
teessürle öğrenmiş"buıy~uyoruz.
Particilik•güd~rt veNamıkkerr1~ı.'j6t?üSt~pupmeydana gelmesini kendine ~aretmeğe çalışan
Türk Gücı:i sekreten emin olsun Kİ· ; ;pUı;tün rneyd~rıa g,elmesinde şimdiki .sekreterin pek az hissesi
olduğunu halkımız pek ala biliyor,. bilmeyenler varsa bizden •dir,lesinler. Evvela büstü , • Türkiye. Milli
Talebe Federasyonu hediye etti . Masrafları, tı.amiyetli Mağusa halkının verdiğiianelerl temin edildi .
Yer v~ masraflar Evkaf Murahhası Kemal Bey'in gayretiyle. !=Vkaf bütçesinden .verildi ve onun
meydana gelmesi için sarfolunan gayretlerde Türk Gücü'nün eski sekreterinin de büyük hizmeti geçti.
BuAdan başka Nurettin Artam.tarafmdan bir müddetevvel hediye edilen ve N~nıık Kemal'in
odasına asmak için .sekretere verilen büst,.bazıl8rınm nıuhalefet~ne boyun eğerek Nore.ttin.Artam'm
pek yerinde olan bu arzusunun. da yerine getirilmemiş olduğunu gördüğümüzde büyük .bir teessür
içinde kaldık.
İşte muhtelif kimselerin ,dolayısıyle bir cenıaatın malı olan büstün açılrş törenine bir inhisarcılık
damgasını vurmak cidden acınacak bir haldir ve atimiz içinhayirlı ve uğurlu değildir.

/
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Mağusa Türk Gücü idare Heyeti
Adına Yapılan Asılsız Neşriyat Hayret Vericidir!

I

Hürriyet ve vatan şairi Namık Kemal Büttin Türk Milleti'nin kalbinde yatan ve hür ve demokrat
alemin sevgisine

layık müstesna bir simadır.Namık

hakkında gösterilen kadirşinasliğı

alkışlartz.

K'emal'ı · hepimiz bütün kalbimizle severiz .onun

Bu, şahıs , kulüp, parti davası değil ; bütün Türklük

v~

hatta insani.ık qavasıdır.
ijürıün için İstiklal gazetesi , Magu$a Türk Gücü'nün Namık Kemal'in büstünün dikmek işinl
bütuh s~rilimiyetle

alkışlamış ve bqtün

yazılar yazmıştm

.

Fakat

.Kıbrıs -i-urkü'nün büstün dikiliş törenine iştirakinLteşvik

ederek

< . . •.

çok Şayanı

hayreFQlarak

"Tuhaf Şey" .başlığ; altında yayınlartai1

törenin. akabinde ilk intişar eden Halkın Sesi Gatetesende

blrb~ş

rrtaK~l~~ffTürk

Güçlü" ismi altında ve Türk Gücü

namına .: da kohuşarak şahıslara hiç s~bepsiz ve iıJQurrıiGi' hücufü~. b~şlandı. Bu hayret veridi yazı
karşısında

Türk· .Gücü Heyeti

idaresi'11in dile,g~ıef~k bu

etmesini ve en· hayırlı . bir faliyeti partizaıilık'V~
t;ıekledik durduk.
Sekreteri

şahsi ve .· partizan yazıyı tekzip

ş~hSiyat j$1eri iıe b11l~tıd;fmc!Y8 rneydaıl vermemelerini

Fakat Türk Gücü İdare ı-l~yeti> metkur yazıyı tekzip

İbrahim Atamtürk bir taraflı ve

büstünün dikilmesi
İbrahim

IÜı:,urttsuz

hayırlı faliyeti

Atamtürk'ün

meVi~ dışına

ile TalfiMektepıer

söz söylemesi icabı yokken

edecek yerde Türk Gücü

çıkan. bir açıklama

mesel~siriin
hayret verici

neşretti. Namık K,emal

hiç bir-münasebeti

ve bu hususta

açıklamasırn; yaptı.ve

ası! tekzibi

gereken Cihetlerde sükutu tercih etti . Bu.nun üzerine vaziyeti Türk Gücü İdare Heyeti etraflıca ve
bitarafane tetkik ,ederek gereken açıklamayı
hayretveriCi

yapmasını istedik Fakat "m_üfsitlik" lleltham edildiğimiz,

ve asılsız neşriyat ile karşılandık.

Evvela Türk Gücü sekreteri İbrahim Atamtürkün "Atamtürk" soy adına temas etmek isteriz.
Çünkü "Atatürk" soyadına benzeyen

ve "Atatürk" isminden bir "m" harf farkı bulunan böyle bir soy

adının alınması doğru değildir k,,maatindeyiz. Çünkü biricik dahi veTürk
Milletinin

kurtarıcısı eşsiz kahraman "Atatürk"e

soy adı alınmasını

doğru bulmuyoruz,

Büyük. Millet Meclisi'nin verdiQi soy adına benzer bir

Nitekim "A,atürk" ismini veren Büyük Millet Mecl.isi bu ismi

. kimsenin· soy adı almıyacağına takdim , tehir olunmuş veya buna benzer isimlerin kunanumeyacaqma
dair bir kanun geçirmiştir.
isimlerin
cf-

kullanılmasını

Bizim kanuni mecburiyetimiz
doğru bulmuyoruz.· Nitekim

dikme töreni" münas~betiyle

olmamakla beraber "Atatürk" soy adına benzer
Türkiye'den

aldığımız

bazı mektuplarda

gördül<Jeri bu soy adının doğru görülmediği·bildirilmektedir.

I
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12~4-1953
Cilt-8
S-1
Mağusa Türk Gücü İdare Heyeti
AdınaYapılan Asılsız Neşriyat Hayret V~riciciir
II
Mağusa'da Namık Kemal'in büstünün dikilmesi hususunda Türk Gücü'nün gösterdiği gayret ve
faliyeti takdirle anarız.• Namık Kemal'in büstünün açılış töreni dolayısıyla Türk GüçlüJerin yaptıkları
hızmet ve yorucu çalışmanın da öğqıeye layık oldu~unu teslim ederiz. Fakat ortada hiç bir sebep
yokken Türk Güçlü nikabına. bürünereıc.şahıslara hücum edilmesine veya partizanlık zihniyeti ile
ferdlere saldırışlaraasla cevazveremeyiz.
Namık Kernal'in büstünün Mağusa'ya dikilmesi mes'ut hadisesinde Türkiye Milli Talebe
Federasyonu'nun. kıymetli gayret ve tavassutu· olmuştur. Bu büstü yapmak ve Mağusalılara hediye
etmek. büyüklüğünü gösteren sayın Burhaneddin Durupınar'ın bu kıymetli işini minnet. ve· şükranla
anmayı bir kadirşinaslık ödevi sayarız. Evkaf ldareslnln bu büsün dikilmesinde gösterdiği alakayı
büstün yerini vermek ve orasını uygun bir hale getirmek için sarfedilen gayreti ve nihayet halkın
gösterdiği alaka ve bu işin gerçekleşmesi için yaptıkları maddi yardımıtakdirle anarız.
Büstün dikilmesi günü Mağusa'da toplanan muazzam halk ve izhar edilen asil heyecan bu işin
Mağusahlarla birlikte bütün ada Türklüğüne ait olduğunu açıkça göstermiştir. Bütün bunları takdir ve
_hararetteanarız. O haldeNamıj, Kemal'in büstünün dikilmesi hususunda hiç bir şahsa, ferdi düşünce
ve partizan ruhu ile hareketederek onu istlşmar edemez; Hiç bir şahıs bu hususta yürütülen fiki~ler
karşısında başkasına kim olduğunu soramaz. Hiç bir şahıs , bu husustaki. icraat v~ faliyetleri .inhisar
altına aııtıağa.yeıtenernez. Hiç bir şahıs bütün cernaatı ilgilendiren bu gibi hayırlı işleri propağanda ve
istismar vasıtası-krtamaz.

~lx ~ir şahıs ' bu vesile
Mağusa Türk Gücü isminigazete

ile kendini gösterme ve başkalarına hücum vesilesi ihdas edemez.
sütunlarına kimlerin geçirmek istediği ve 't!ürk Güçlü" imzasını

kullanarak şahıslara hücum için gazetede sütunlar dolusu yazı yazanların kimler olduğu meydandadır.
İstiklal gazetesi bunu doğru bulmamış ve Türk Gücü İdare Heyeti'nin bir açıkl~ma ile bu yanlış
harekete bir son vermesini .arzu etmiştir. Bihaenateyh Türk Gücü'nün .çekiştirilırıesi.. için gazete
sütunlarını tahsis etme İstiklal için me.vzubahis değildir. Bu hususta yazı lan mesn13dsiz .yazılara cevap
vermeyi beyhude vakit ve emek sarfetme sayarız.
Narrnk Kemal'in büstünün dikil~i

hususunda. evvelce ·fikir yürüten,'. söz söyleyen,

gazetelerde yazı yazanıann susturulmak. istenmesi hayret verici olduğu kadar na kadirşinaslıktır da .
Bu eserin gerçekleşmesinde maziyi inkar edici inhisar zihniyeti gütmek nasıl olabilir? Herkesin söz
hakkı nasıl olabilir? Namık Kemal'irı ölmez şahsiyetini medeni ateme tanıtan muhterem bir şahsa tören
günü söz verme luzumunu sezrnemekten doğan mağduriyet nasıl inkar edilebilir? "Biz Türk Güçlüler"
diye ifade kullanan ve sütunlardolusu yazı yazarak Türk Güçlü imzası altında şahıslara hücum edene
nasıl meydan verilebilir? Bilh~ssa Türk Gücü'nü takdir ve. icraatı alkışlayan bir şahsa karşt..nasr~
mukabeleedilebilir?Bunlarhanglkadreye

uyar? Bunlar saldırganlık değilse hijngisözve hareketlerde

saldırganlık aranabilir? Binaenaleyh başkalarında ifsat arayanların aralarındal<i' hakiki -müfsitleri
I

meydana çıkarmalarırıın daha.isabetli olacpğını itave edeceğiz.
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ParticiHk" ba,lıklırazım hakkında deri~~f ~!f/'.t~x)rbir ~öz~en g~çir~rek,sat~i bir.i~celeme yapalım ki
O

zaman· sa.mimiy~tin.. . ne···.olduğunp

h~;rKtf

a:nlfl$1n ·.•./·.· diye ortaya . mU~tesTa idrak kaydeleri atılıyor.

Sathi bir irJcel~~~
Jle _....hiç;p,igşey
anJ;şıl~uuyacağı
gibj'samimiyet
ae'' ŞQP.IŞil~~flf:Eğer dav(;}te icabet
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Gücü'nün

-'

,ui~~.!ô~''[ürfü·~Üri.~··.:\ıe•··Pa~icilik'' baş ·yaiısı ··derfü~~n)pCel~nrrıiş•öl~ij.·iat·•••. Mağusa Türk

~·rwii~lif~#~ rıi.ı¥~~iş,ıh~iyata

mektubum·ile

-.:,_:·'

llökınek ve her;j~

~"8;Iri]~~ ı,afQ'li'\~~~·~·mal

etmek.arası?q~~rJar.k.•~:nı~yılacak····v~· .Kimlerin. fikirl·erinin.altı üstµne•• t~tmad,ı~.;•Jesll[n .edi!~~~~tir.su işte
Türk Gücü'nünk.ıymefühı~meU geçmiştir:; f~kat her şeyi bir se.kreterl{endinerrıal eq~mez.·Bu vesile
ile şahıslara hucum ile etrafdabularidırıtaınaz.

18l
/

26-4-1953
Cilt-8
S-1
Kendi Zavallılığını Bilmeyenlere Ne Demeli?

Memleketin her hayırlı davasını baltalayan muhterem şahıslara asılsız isnadlar ile saldıran ve
her girdiği kulüp ve kurumda ikilik yaratan mağlup ve metruk şahsın kim olduğunu herkes pek iyi
bilmektedir. Pek Sayın Halil Beye cevap vereceğim diye yazılar yazıp böbürlenen ve neticede soldan
geri dönen Halkın Sesi Ceridesi sahibi Küçük Bey değil midir? Üç yüz seksen senelik tarihi ve şerefli
"Bayraktar Meydanı" adının hiç sebepsiz ve kanunsuz olarak "Elefterios Venizelos " yapılması
karşısında mücadele edecek yerde soldan geri dönen yine Küçük Bey değil midir?
Memleketin kendine ait olmayan bütün münevverlerine saldıran kendi ameline uymayan
faaliyetleri parçalamak isteyen , bu hususta neşriyat yapan ve temiz halkımızın asil duygularını
istismar ederek halk arasında fesat çıkaran Halkın Sesi Gazetesi olduğunu artık her hakikatperver ve
dürüst vatandaş takdir etmiş bulunmaktadır.
Kıbrıs Türk cemaatının en mühim ve hayati meselelerinden biri olan Müftülüğü de bir parti
meselesi haline getirmek ve Müftülüğü bir parti aleti etmek için kaleme sarılan Halkın Sesi
serdettiğimiz samimi mütalaa ve yaptığımız hakiki neşriyatı hazmedememiş olacak ki asılsız isnadlar
ve konu dışı sözler ile İstiklal'e saldırmakta ve halk arasında fesat çıkarmağa yeltenmektedir. Fakat
İstiklal asla gürültüye pabuç bırakmaksızın fikirlerini haykırmakta ve cemaatın hayati davalarını
koruyup efkar ı umumiyeyi aydınlatmakta devam edecektir. Cemaatımızın ferdlerin elinde oyuncak ve
parti hegamonyası güdenlerin hırsları karşısında bazuçe olmaktan artık bıkmıştır.
25 Nisan tarihli Halkın Sesi Ceridesi " Zavallı İstiklal Ne Yaptığını Bilmiyor." başlığı altında
yazdığı bir baş yazıda şahısları kayırmak ve parti hırslarına hizmet için ne yaptığını kendisinin
bilmediğini ve zavallılığını gösteren ifadelerle gazete sütunlarını doldurmaktadır.
Memleketin en mühim ve hayati mes'elesi

olan Müftülüğe bitaraf ve layık bir şahsın

getirilmesini ve Müftünün parti organı olmamasını istemek ve bu hususta hiç bir şahsı iltizam etmeyen
yazılar yazmak sadece Dana Efendi'yi kayırmak için demagoji yoluna sapmakla ve şahıslara hücum
etmekten çok daha hayırlı ve isabetlidir.
İstiklal ancak ve yalnız hakikatları haykırmakta ve cemaat mes'elelerin her türlü şahsi düşünce
ve menfaat telakkisinin üstünde tutmaktadır.
Binaenaleyh emrivakiler ile cemaatı idare etmek istiyen ve birkaç kulüp ve kurumdan ibaret
olan Federasyon'un propagandasını yapan Halkın Sesi, İstiklal'in iyi dediği her şeyi fena ve beyaz
dediği her şeye kara demekte ve bu sebeple gazetesindeki neşriyat bir tezatlar meşheri haline gelmiş
bulunmaktadır. Bunları unutan Halkın Sesi başkalarının sayıklamasından bahsetmezden önce
kolleksiyonları karıştırırsa sayıklayanın kim olduğunu daha iyi anlayabilecektir.
Halkın Sesi Ceridesi'nin safsata dolu ve mahza şahısları kayırmak ıçın kaleme alınmış
yazılarında mevzuu tahrif etmekte ve açık iddialarımıza cevap verecek yerde hakikatlardan kaçınarak
demagoji yolu ile etrafı bulandırmak istemektedir.
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Halkın Seşi caztesrnın tezatlarına akıl erdirmek .imkanı kalmamıştır diyeceğiz. 18 Nisan 1953
tarihli Halkın Sesi Gazetesi'nin baş yazısının ikinci paragrafının onuncu satırında Dr. Fazıl Küçük diyor
ki: "Müftü'nün .. Evkaf işleri ile bir alakası yoktur." Yine Halkın Sesi. gazetesi. 25 Nisan tarihli
başyazısında ve istiklal'in ne yaptığını pilmediğini ilan ederken diyor ki:

II

Müftü'nün Evkaf işlerine

karışmağa kanunen hakkı.yoktur,. diyen istiklal 'e huku.kmüşavirini· bir defa.dcthagörmesi . icap ettiğin1
açıklarız. " Bir.şa.h.sıq. alakası..olamayan b.ir işe nasıi kanşabileceğinl I-I.akın Sesi'ninJzah etmesi için
sütunlarını tekrar gözden geçirerek Hukuk müşavirine ·kimin. m1ı1htaç olduğunu ber.izan sahibi gibi
kabul.etnıesini temenni edeceğiz.. Kanunun Müftü vazifelerini tesbit etmesiyle .Müijü'nün kinuni vazife
ve mesuliyeti sınırlanmış demektir. Bu .sımnn dışına çıkmamak gerektiği.·en basit akıl. ve mant,k
icabıdır. Binaenaleyh "Müftülüğü bu vazifeler dışına.çıkmaktan men eden kanun yoktur ve.Müftü Türk
cemaatını alakadar eden her dava ile uğraşmak hakkına sahiptir." Demek. aklınca tlayrarn yapnıak,J:ır.ki
bu gjbilerin iykrar mektebe gitmeıs.. mecburiyetinde olduğu aşikarpır.. Hadiselere veJebliğlere gönül
isteğine . göre . renk ve mana verenıerin keyfiyetinin

şayan ı. te~ssüf ol~bUeceğini anlamak· için idrak

kudretlerinl yor1T1alarını tavsiye edeceğiz.
"ZayaUı İstiklal Ne Yaptığını Bilmiyor'' diyen zavallı Halkın, Sesi'nin yazdıklarına bakınız:
".Evkafın cemaata teslim edijdiği gün bu dava kapanmış olur. Halbuki kanun Müftü'nün ve bundan
sonrag.$.lecekbütün Müftülerin d.aimivazifelerinin ne old4ğunu tesbit etmektedir." Bu ne yaman ifade!
Ve ne .yaman yaptığını bilmedir! Evkaf kayıtsız şartsız, kanunsuz vazife ve m~suliyet cihetleri tesbit
edilmeksizin cemaata teslim edilecek, hükümet Evkaf'a

karşı deruhte ettiği nıesuliyetlerden sıyrılacak

ve kan.unen sadece Müftü'nün vazifelerinin .ne olduğu tesbit edilecek_değil. mi?- Müftülük işinde
hükümef kanun . yaparak vazifelerini . tesbit. ederken de vakfın ldare ve ldarnesi ve masuniyeti
hususunda hiç bir kanun ve hiç.bir kayıd ve şart konmaksızın Katak paralan gibi bilakayd i şarfnasıl
devrôlunabiHr?Ve. netice -, neye varır.En büyükümid ve niyetlerle. Katak paraıarınıntoplanması .: için
cömertçe .tebenülerde bulunanlann eriyen Kata~ paraları karşısında yüreklari . sızlarken Evkaf
servetinin bi la kayd i şart teslimini istemek kadar gülünç.bir şey olamaz.
Federasyon asla ve kat'a bütün Kıbrıs Türklerini temsil eden bir birlik değildir. Bu hususta
serdedilen Jpülahazayı bi.r safsata. şaheseri sayarız.. Federasyon bütün kulüp ve kurumlarda ada
Türklüğünü temsit edemez! Bu zümre hegamonyası kurmak isteyenlerin şaheser bir safsatasıdır.
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Halkın S~§j Gatetesfnio25

Nisan t953 tarihli nüshasının 3. paragrafm~a şöyle deniyor:

+üii{ İşleri. Kômisyonu'hÜn hangi

gün,kü celsesinde veya raportjnµn tuıhgi·.. sahifesinde

Kıbrıs'ta Müftülük ehliyeti~de bir :zatyql<turşeklinde bir kararL1µ1unquğÜnÜğö§t~~~~~ihtrecaediyorve
Dana··•Efendi'nin.
ise. •valiye~ırns'fa·~u~i.li.~ ma~amı .için, gere1<~rj.v~sıfl.arç1.··hai,,~i{~#tf M!Y2ut. değildi.r
dediğini.. de istiklal'in ·h.angı.geqel(i.. rü~asında'g~rdüğünQ SorU,y'oruzt····H~[j~%~·§n\~~':f~ı-2~t:ğH~öyliyelim
ki rüyayı gören.• ·istiklal

qeQıl . • .~ai~rn····.~e~i'dfr.'.··.'i~tiklal.. f\nüril.ik··.hat<~ında.. .yat~\,i\~ııin~·f:~i;!:şL~r(Kömisyon

azalari'yla isbata hazırdır. :MüftıUkmes~ıesi Tµriçlşl~ri

Kqrnişy<>l'IUJ~rafıl'.ldii

buıuhm~~ıgi,/fiR~r~i{i~\W~~.itmişl~r~ıf. Bun~ . mütea~ip Türkiye'den bir Müftü .getirilmesine karat
:·,;

verilrriış J~~~fi'tiltjıi~tj}?:

\ôFki:\f~ı~tr~if

ıJycin aza~indag herhangi si ve yahur munzam aza olarak davet olunan

alakadar·.bti iki efenciid(:)n bifi$i g~re11(.,Jürk İşleri Komisyon a~.alannın müzakeresinde gerek Vilayet
QairesindekfRonuşmadaÖu iddi~'r~rın1lı:rt~kzip eder mahiyette imzası tahtlnde neşriyatta bulunursa ,
biz, Hal.kın Sesi'niO ithamla.rını
k~~u{edeceğiz.
BQyle bir tekzip yapılmadrğı
takdirde , Halkın Sesi
,-_,.......
....
-,
·.,,._

_(_·

·.-

.

Gazetesi demagojiye ve safsatatara artık nihayet vereceğini teahhüt eder mi?
Böyle bir kararın Türk İşleri' Komisyonu raporuna ~eçip geçmemesi ise başka bir meseledir.
Zaten toplantılarda · cereyan eden bütün münakaşa ve·· müzakerelerin müntaz.aıiıen zabıtları
tutulmamıştır ki raporda geçmiş bulunsun. Esasen böyle bir karar verilmemiş olsaydı o zamandan
Türkiye'den Mü~ü getirmeğe tuzum görülmeyecek ve münasip görülen zatın seçimine gidilecekti. Bu
husustaki iddialarımızın doğruluğund;:l ısrar eder Ve bugün

sayın başka'n da dahil .olduğu halde

hayatta bulunan bütün Türk İşleri Komisyon azalarıyla Fetva Emini Müderris Hakkı Efendi ile Hulusi
Efendileri işlışh ederiz;
Dana Efendi'nin de azası bulunduğu Tür]; İşleri Komisyonu müzakerelerinde böyle bir karar
verildiğini ve Vilayet Dairesi'ndeki konuşmaları elbet hatırlaması icap etmektedir.
Fakat Mufti namzedi bulunduğu bu sırada Dana Efendi'nin yukarıdaki karan , cereyan eden
qıüzakereleri ve Türk İŞl(:)ri Komisyonu esnasında söylenenleri unutmuş gibi davranabilir ki Halkın Sesi.
Gazetesi de ayni siyasete hizmet etmek gayretkeşliğiyle lstiktal'in gece rüyalarından dem v.i'itarak
tarihi gerçekleri.perdelemeğe yeltenmektedir.
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Halkın Sesi Gazetesi Federasyon'un hegarnonyasını iddia eden lfadeter ve kendilerinin
namzed gösterdiği Müftü'nün partizan olacağım reddeden sözler kullanmakta , başka parti ve
şahıslara söz bırakmak istememekte , k.andilerinden gayri kurum ve şahısların iddialarına gülmekle
cevap vermeğe yeltenmektedir.Böylece Halkın Sesi zavallılık ve hodkamlık zihniyeti göstermekten
çekinmeyerek gülmekle cev~ba layık duruma düşmektedir.
Halkın Sesi Gazetesi şahsi ihtiras ve zümre heqarnorıyasma Müftü seçimini alet etmeğe
kalkanlar karşısında hür fikirH ve. hakiMİsever münevverlerin ağızlarını tıkamak istemekte ve kendi
partllertnln organı olacak bir Müftü

He

ada·Türklüğü_üzerinde zümre tahakkümünü perçinleme kozunu

oynamağa çalışmaktadır.
Dana Efendi'nin sevilen ve mhht~~'(m bir zat olması başka bir mesele , bitaraf ve kanuni
ehliyetihaiz bir Müftü'nün Müftülük ma.k~mıiıı işgal etmesi başka meseledir. Bin~enal.e,ybMüftülük
meselesi gibi en öne,mli ve hayati bir dayamızın şahsiyat ve demagoji ile bulandınlması isteniyorsa
,.,

İstiklal bu niyeff güd0nıere meydan v~rnıireJ~ektif. Bu hususta Halkın Sesi'nin giittü~ü çürük siyasetin
zavallılığına acımamak elden gelmemektedir.
Halkın Sesi, Müftülük meselesirlitezakkür etmeğe toplanan kongrede 60'dan faila mümessil
bulunduğunu ileri sürerek böbürlenmekte ve bunu büyük birlik ve kuvıvet çtiye göstermek istemektedir.
Bu görüş , bu haleti ruhiye ve

bu itadeıerkJ~şıs,ında·hayret ve esef etmemek imkanı yoktur. Toplanan

kongreye gelen 60 . kişinin hepsinin rnüm~ssit . olmadığını , birçok
mümessil göndermediğini pek iyi bilmekteyi:z;
•.,'

.·

.

kulüp ve kurumlar ile köyl~rin

·ey···- 60 kadar şahsın hepsini mümessil
saysak bile ada
"'
·,.

Türklüğünü 60 'kişlnln temsil etme~inejrrıKaii yqktur. Eğer bir an için bu mümkün kabul edilirse bile bu
60 kişinin temsil edeceği birlik ve kuvvetrn büyüklüğü , Halkın Sesi'nin gündüz rüyası oiabilir! Eğer
\.
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Hal~ın Sesi, kendilerinin her işini büyük ve birkaç şahsın direktifi ile yapılan hareketleri cemaatın malı
sanıyorsa, atrık bu devrin çoktan geçtiğini bilmem.nası~ anlatmalıdır! Fakat, Türkiye'rnizde.Demokrat
Parti iktidara geçer geçmez "Daha Neler Göreceğiz" başlıklı yazısı ile milli iradenin bir iktid,ara inkılap
aleytarlığı lekesi sürecek kadar taşkınlık gösteren bir gazetenin , başkalarının zavallılığını ve ne
yaptığını bilmediğini yazması kadar zavallılık ve ne yaptığmı bilmemek tasavvur edilebilir. mi?
Halkın $~si Gazetesi , kbııgrenin "Jttifşk ve büyük bir tezahürat ile aranan zatın muhterem
Dana Efendi olduğuna karar verdiğini isti~lalherkesten dE.tha iyi bilmiyor mu?" diye bize.bir sual tevcih
etmektedir. Bu cümleyi okuCiluğumU?: zaman Dana Efendi'njn
Kıbrıs Türkleri

Kıbrısta olmayan ve 'şimdiye kadar

taranndan arandığı halde bulunamayan ve ancak bu kongre sayesinde keşfedilen bir

namzet· olduğu .hissi uyanmıştır.. Eğer· böy!~ idi.ise neden sözde. Federasyon evvelce,.. onu ·takd'fr,
edemedi ve Türkiye'den Müftü getirtme cihetihitetcih eyledi ? Şahısların ehil addedHffie'sinin, zamana
göre değişebileceğini bilmiyqrdukl Fakath0fiş parti zihniyeti ve şahsi kapris çerçevesind.~,ayarlanmak
istenirse ne diyebiliriz.
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16-6-1953
Cilt-8
S-1

Müdahale Etmeseniz Da~a Hayırlı Otur

Kıbrıs Türkleri rtıisafirpeıverlikleri ile iftihar etmekte , milli hiş ve heyecanları her şeyin üstünde
ve Türkiye'den ge~n misafirler\ sin.esine basmakta eşsiz sevJnçduymaktadır. Fakat bu hal
fazla atıp tutmağa ve pJrti müla~azası ile tek tarafı istilzam eden bulandırıcı fikir ve mütalaa
serdetmeqe sebep olmamalıdır.
Kıbrıslı kardeşlerimize hitab eden Sayın Bayan İffet Halim Oruz bu yazısında bir partiyi
istilzam için kaleme sarıldL'ğı hissini vermekte ve muğlak ittlhanları ile bitaraf olarak Kıbrıs Türklerine
hitaptan çok uzak olduğunu açıkça izhar etmektedir.
Müftülük için nan,zetliğirıi. koyan Sayııı .Mahmut Kamil Efendi için. yapılan muğlak ifadeler
karşısında birkaç soru sormaktan.kendinıizial~ayEtcağız.
Eğer Mahmut Kamil .Efendi "Tüf~.vatc19ın1nparçalanmasma hizmet edici bir cemiyet içinde
çalışan kimseterd~n(biri .." ise ne. diye+ur~it:Çunı~µriyeUDiyanetişleri Reisliğjkendisini vazlfedar
kılarak

~n

muşz~a'rn. ca~lı~~in~~>v~z. Ü nasihat etmesine müsade ediyor? (\Je. diye

bui crtıef;

te'.rnas edeteK itif~iL's~sinizi 'yükseıtrrıediniz? . Sonra ·. eğer Mahmut Kamil

lstanbut·un

gazetenizde

Efendi'nin niai.i~i'hô;ıeCis~ ne.diYEfgenÇlik.Ke. ndi§ini omuzlarında taşıyor? Bu huşusta.ne diye gençliği

f

i~~ bükbhµga

tenvir ve .ikaz ı~idiniz?, (Ettiniz

ka9 makale yazdınız ve niçin neşriyatınız. müsmir

6ımadı? ·E~eft>J',g'ı'bi ma:iisi olanlara Oevıet·res,mı·hızmetverir ve gençler onu omuzlarda taşırsa.bunu
!.
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önlern¢k;ıçin
ne
diy$'\Tli'fkiye'de
müc~d~tJyeatılrnadınız?
Yoksa milli hassasiyet
ve mazinin değer
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hük,üi)l[eri ,. kana~tinıi:zc~.Kı.brıs için ml mevzuubahistir.

Kıbn§ı=ufhfida Tii~k müesseselertpavyonunun

bulunması dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimiz

arasında bulunmamiaibi? de E>on derece trıernflunuz. Fakat bu vesile ile cemaatın işlerine tek taraflı
nazar çevirmek v~'Jrıu~l~kfakaf~gırifac;l~IE:}fileetrafa kuşku ve bulantı yaratmak bu memnuniyetimizle
kabil i telif değildir kanaatindeyiz.

Türkiye'den gelen. bir 'Iürk vatandaşı olarak Türkiye'de ruhani bir mevki ve ödev
sahibi bir vatandaşınızı bu · şekil muğlak ifadeler ile teşhir etmek istemenizle ne kadar tesir
altında ve tek taraflı hareket etmekte olduğunu açıkça göstermektedir. Bu sahada bir gazeteci
ve Türk münevveri olarak Türkiye'de üzerinize düşen ödevi ve bu hususta .yapmanız jcap
ederi neşriyatı , görmediğimizden Kıbrısta · bu şekilde dile gelerek gösterdiğiniz gayretkeşliği
sözde Federasyon'un tesiri altında kaleme sarıldığınıza.inandığımızı belirtir ve Kıbrıs Türk
Cemaatı işlerine müdahale etmemenizin müdahale•• etmenizden daha hayırlı olacağı kanaatinde
olduğumuzu ~üsadenizle bildirmekisteriz,

11
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25-6-1953
Cilt-8
S-1
İlhak Meselesi Kapanmıştır

Kıbns'ın · Yunanistan'a ilhakı meselesinin kapanmış olduğunu Vali hazretlerinin kesin .dıarak
Başdespota. bildirmesFruhlarımıza ümit ve gönüllerimize.ferah. telkin etmişti. ŞimdLhükümetin . bu
mesetededatra hassas davranrnakta•olduğunu görüyoruz,Zateri.bazı Rumların şımarık 'h.areket.leride·
bumficap ettirmektedir.
Kıbrıs Başdespotu Makarios'.un 28 Haziran 'da L.efkoşa stadında yapacağı plebisit.mitingine
komiserin gayet isabetli. olarak müsaade etmemesi de hüküA}etin bu husustaki .kati ve azimkar
kararının verimli bir tesellisidir.
Hükümetin müsaade vermemesl . karşısında · Fenarqmeni Kilsesi'nde cfini ·bir.ayin.yapılmasına
karar verilmiştir. Bu suretle. siyasi bir mesele hakkında din perdesi arkasında ve kils_e çerçevesi
cıiahilindefaaliyete devam edilecek demek olmaktadır. Ümit ve temenni ederiz ki. bu faliyetirı kilise
dışına taşmasına artık hükümet müsaade etmiy~cektir.
Son zamanlarda bazı nahoş hadiseve.gayri kanuni hareketlere sebep olan Rumların Kıbrıs
Milli•Gençlik Teşkilatı'nın •(PEON) ruhsatları bitecek olanlarına hükümetin. ruhsatlarını yenUememeğe
karar vermesi de en isabetli ve hayırli,hareketlerden. biridir,
Kraliçenin taç giymesi _gibi mühım ve sqygı göstı:,rilmesi.icap eden tarihi bir hadi§e sırasmda
Lefkoşa ve diğer kasabalarda yapılan tezniyat ve ..İngiliz bayraklarına gereken saygıyı bile
göstermiyecek kadar taşkınlık gösteren Rum gençlerinin, ve Jlmnasyurn talebelerinin be nahoş
hareketlerinin sebeplerini ilhak ı;>ropagandave telkinlerinde· aramak icap etmektedlt.Blnaenateyh ,
hükümetin UhaK yaygara ve taşkınlıkları karşısında toleransının fazla geldiği anlaşnrnakta ve bu
taşkınlıklar karşısında sıkılan halk , hükümetin daha tedbirli davranmasıyla rahatve derin nefes
aımağa başlamış bulunmaktadır.
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S-1'
Pazar Gijnü Kilisede Yapılan Siyasi Toplantı

Geçen Pazar günü· Rurn başpiskobosu Makarios Faneromeni Kttlsesl'nde ve dini kalan
arasında siyasi b.ir toplantı yaparak ''ilhak" teranelerini devam· ettirmiştir. Hele başpiskoposı,m ilhc,ıkı
gerçekleştirmek için Birleşmiş Milletler As.aıtıblesi'ne baş vuracağını ileri sürmesi sırasında gerek
sağcılardan ve . gerekse solCülardan'destek ve
muavenet kabul edeceğini bildirmesi veıb0ylece
.
.,

sotculardan medet. ümmağa kalkması kad~r;yarıliiye \ehli keli bir iddia olamaz.
Dinve siyasetintamamil~ ayrı bfıfJpr;ö~sı),Efdin reisinin faliyetini tamamen ruhanisahaya
inhisar ettirmesi icap ~ı~ektedir .• Fak~Fi1ıa~i · ve .milli aJ(siyonıan dini prestijine kalkan edinen
başplskobosun

şimdi.. • llilhak''propag~nd~~t
~/~pf.lfk,~n .şolcülardan medet umarak· sağcılığı ve · milli
: · · .,. ..· · --· · --- · · ·.'. · -.-·.-.-.'·.. ·-\'··.··r_:i(ı·-,.,, ·.-.:.-·-_,_ ·.:,.".( · ,·:".-,

cepheyi• de bir.tarafahırakrnas(Kadar·~~tijlf;şr~;t,~ij:U~~li.,~il"hareketyqktur.

0

Yunan milli menf~!tı ri veYyn~i

rtfôt~H~~dderatı ~?m~rıstıerin 'hırs 've .emellerine taban

tabana zıttır. Hür ve derrte>krat alem il~ ::
inceliklerive,.t~hlı~e,l~·ri?~f önü~de', .
mesel~~iQciy ·.buııa·, 1Jyg4~·P,if

,al~rn ~?Y~MT1~rnijf,'rJ19'3aclelesi halindedir. Bütün bu

~ÜI·.

, ,:•·;d~~\ıi'i~ıf rıs:f ~~~l~~i,nde ·•.. . :unan lstan:ve. dünya
'i};E}(j·~r~~~:,8.11~:,6::iş~i~kdbosunun ·llilliak. hayal(

99f9:'

karşısır1c1ğ;Mix~·9ij,rn~t?~~_, •.,
medef.Jrii'AA~
,,
·.ITliUicf

ri.f~.~tl~fihFhtç~ ~ayaraksoıcuıardan
Q,~~~zt>airJ~rcltt~ntıhakı. işteyerek koyu

.H.'.}:\\'.:}Y.C(i·:;·._·:::_.:.,·_:.: ._,;.:.: ·. \·-,-..,-._,· -:_·_-- :·::-\)_;

··ğa~J~~ıt·

naraki'ı'ıinail milli riıerfüıatlarına aykırı

:.· göfüş izhah··¢trı'i.e~i(i:~~'9M.:.tıt}bi(h~re~~li':Jas~:vyii['i\J~gjl~ij"l~t.. J3Ü··· dur,um' karşısında hakiki. Rüm
his ve propagandaya ·bır~kıl~fş ,ise ~rtıl(.hi~ihfr
·,. :·,,

-'i··

·_-_.
.. ' _.._._,.

-,._.-,_-_.İ'

,._ ·,: ;.-_., .. ,_. .... _,,,->.·

diy~ç~k ~aıma~ . .

·-,.·L·.-,_···:-·:--' .... :,.-.;·.,.,

.-'·-·,;:,,. ·-: :.

.

-

İngiltere .için·.• ilha·~•irn~s~l:~~tf~~frpsfa'.;[~p~nrrtı'ştır
.•.,.~ı,bfıs Hükümeti iltfsık meselesinin kapalı
olduğunu.bildirmiştir. Yunaıı ,rynr<p~eti
meselesini asla tanımaz .

t)i?Ylr

bir rneşeı•.e 'ihdas.etmek niyetinde değildir. Türkiye ilhak

ô•:hal~~ :~ıfıtıi+Rum,mıllicileri

ilhak rneselesini propaganda yapmak ve

prestiji sağlamak için ortaya ~tııM~k~,~!h:$~&1~':öl<iuktan ·~onra başdespot bu 'YOidan ayrılmaz fakat
solculardan·medetUmması•bütüncik~lıı~l&r1r1ı~'fıeserbir prneğidir.
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cu-s
S-1
Konuşulamaz

Temmuz tarihli Hür Söz Gazetesi'nde baş makale olarak neşredilen ve ?'8 Haziraz 1953tarihli
~- Hürriyet gazetesinden alınmış Hikmet Bil isimli bir muharrir tarafından yazılan "miş ve mış"larla dolu
safsata '. isnatv~ rrıuğalatalar örneği bir yazı okuduk. Kıbrıs Türkleri için mühim olduğu_ iddfa edilen bu
gibime~eleıerhfKk.ıı:ır~·,Y<lkındanve .objektif inceleme yapmadan"miş ve rnış"lar ile kalem yürütmenin
kıym~f if.acfe, .. ·····ı··;
etrnJyec~ğ.in,iHikmetBil
takdir
ederek bu şekil mesnetsiz yazı yazacak
yerde' sükut etse
".
',,•,
.··
.
.
idl Kıbrısrtk.iEi(fi9in~ahahayı~h.hareket etmiş olacaktı. Fakat.hadiselerin•özüne nüfuz etmeden "miş
ve rrı,ışı:ıı.cı;-o~,.Ş~~Upe-,dileg¢1eninKıbnsTUrk cemaatına fayda_gayesiyledeğil de tarafgirane ve tesir
a1tı.nda:diİ~.-giiT~-~ıijvb~-;~et1iticfi_~·
Zcıten"miş . mış'lı ifadeler bunu açıkça göstermekte9ir .
•...·· . · :•.-.• Hi~ın~i'.·ışij-(/~;.s~f~.~i~\ii~J~i:~\rarcışmdaTür~iye'nin Kıbns davasını hakkıyle ele alamadığını
\~ctiı: kl :J;;;;Q!lrıK!iii,1:>ilindiğLgibimaalesef bugünkü Türk hükümeti Kıbrıs davasını
~ğil~if0öhal~-~;~ıpı4ısiçihJvlüftü demek bu gün aşağı yukarı her şey demektir." Bu
t~;lı(N~1~:vij:ir¥Wı;;ı~tjı~ah~,geıenin
·1T1esnetsiz.ictctia18rıctır.
- - -· . . ~~~.~Gi~~ıi?~~!üf~tWmir\;~t~~isaaya.sın.ı· hakkı.yıl-ve zamanın _ nezaket • ve. lcaplarma

cte•••:...bGıuodutctJ·~·gD~:t~'miqi .· ·_TQ_rkiye .• geriçliğ:ini.n.-.•'~ıprıs·•.meseiesinde

gösterd-i.ğ•İ

,crfmnµfjY~tk~ü~~nıetinin.Kıbns meseles!nt .dikk~tle.~akip ettiğini ve bu
'.i

i~

ığinı.il~fi.(~Hrnıekf ürk gençliğil}iffhassasiyet ve heyecanı\la gereken

değ~ri/yf~~~~'.~~;~~~~~i1?{'~u.~?ı::\i§EfHl~Atf~il·'in as.laJehinetecelli eden.bir iddia değildir.
Kıbrıi?frjih;;,~~fti)\~tôi..;h~~işeydem~k•olduğunu
•ilan eden Hikmet. Bil'in Kıbrıs,,Müftü seçim
'.i.··
:/,'\"·:.::::\{:i{'.'.Y-\J:,;:::-·:·,:_'.;~·-:-\:'\''·.:·':i"'.,:
:, ._.
·.·-:,- _··,.·.,;_, :·'. :- :.. : ; .', ·. '
. .: '·,,:;:···-

',;~.v~ı'~~fM~ fi~ffpımaşa Qerekır.Zaten "miş ve mış"larile dile gelen bir şahıstan

1• .. : "::·: ••• ., ._', ;·;,,,,,,:·, ',

1h.lj~kle11~nıez.l;ğe.[Hikrırıet8il,Kıbrıs Müftü seçim kanunlarını inceleseydi

Mütiurı'qfr va~itt!.v~i~~tj"j'fiiıJı;nıh sc1dEic~. dıM \ahaşma tıasreaildiğini ve "aşağr yukarı her şey" asla
-;·_.,.--.,_;·'\·,." . :•.',.:<--:-::_.•:.·._::,::;,::•_,,"-,_,.:
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·-·- .oıanı~yat~~:ıijlit~kctir¢:~~bJktL
istant>iliHun
Hürriyet
gibi ciddibir ga;z:etesindeyazı yazan bir şahsın daha -bitaraf ve objektif
..·,.,.,
..
.
.
davranması itap aderdi . Fakat uzaktan ve tesir altrnda Dana Eferıdi'nin meddahlığıru yapmağa
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yeltenen bir yazardan asla bu beklenemez .. ~öyle bir yazı iseHürriyet Gazetesi'nin yüksek prestiji için
hayırlı değildir.Hele mevsuk menbalardan kulağına bu şekil haberler geldiğinHddia eden bir yazıcı ,
Kıbrıs Türklerihakkında bu şekil "mlş ve mış" lar ile kalem oynatmasa çok daha iyi etmiş
olur.lstanbul'da bulunan ve bir İstanbul Gazetesi'nde yazı yazan , Türk ve Müslprrıan adı taşıyan
Hikmet. Bil yine istanbul'da avukat olan ve istanbulun tanmmış carnllerınde vazeden Mahmut Kamil
Efendi'yi şüpheli.gösterici.yazı.yazmak cesaretini buluyor da onun camide vaizlikycıı;ırpa_s.· ı _v. e ~ıihsiyeti
hakkında yakından inceleme yaparak haklkatı öğrermek luzumunu sezmeyor ve-.9~,~il Efendi ayni
"-~---1.
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·-:····

_· :.:,-,_·. .---- ,: _ ><.."-:--:·

' zamanda lstanbul'un dört camisinde v~izlik de yaparmış " ifadesini kullanacak kadar "mlş ve mrş'tı
sözler ve mesnedsiz id.diatar il.e etrafı bulandirmak istiyor.O halc,le Hikmet Bil 'in camilere gittiği ve
İslam ibadet ve faliyetlerlyle alakacfar olduğu yoktur; demek oluyor. Böyle bir ahlaksızlık içerisinde
bulunan bir şahıs ise Kıbrıs Türklerinin dini reisi hakkında tek kelime söylemek hakkına sahip olmasa
I

gerektir,
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Cilı-s ·
S-1
Miş veMış'lar ile
Türk

cemaati Hakkında Konuşulamaz

Kıbrıs Türkleri milli his beslemekte ve yı IIardan beri milli heyecanlarından bir zerresini bile feda
etmeden yaşamaktadırlar. Kıbrıs Türkleri arasında İngilizlere kölelik yppan Türkler bulunabileceğini
iddia etmek milli hlslerimizjle asil duygulanmızı istiskal etmek olur. Hele bu vesile ile İstanbul'a bin
İngiliz kölesi gittiğini ve Mahmut KamilEfendi isminde birini lngilizlerin el altından namzet çıkardık,lar'mı
yazmak hakikat, vicdan ve insanlık ilkeleri. ile kabil i 1elif değilôir: MesuUyetsiz , mesp~tsiz ve partizan
tesirler altında kaıem oynatmak bu kadar olur.

. ..

Eğer Hikmet Bil· her işittiğini , h.er söylenen; ve kaleminin henucuna geleni" }i~t.:abileceğini
zannediyorsa çok yanrlıyor. 'uzaktan dile Qelerek ingjlizlere kölelikyapanTürkler

bulund~ğlİ;·ısnatıarını

yapmak kolaydır fakat otuz seneden. beri. diyanet işlen·. h:2;metind_e bit .menıür
lstanbul'un yedi . büyük camllnde · va.zife görmekte olan · bir: v~tandaş haRl<ıÖd~

oııra.~

~~hşan ve

·!u işekit ·aı;ılsız ve

mes!Jliyetsiz "miş ve mış"lar ile kalem oynatmanın pek kolay oJ~~.qı.Qini·takdir,etmekicap ederdi.
Hikmet BJI ,Dana Efendinin hall Vakti.yerinqe ' vatansever ' ilim s~hibi ;İr,~iUzce Pi!ir ~~ mahalli dillere
vakıf olduğunu Kıbrıs gazeteferi~lnYazdıklarını ifade ve hunu kabul ederken kıY~~tli,bir4ın ~damı
olan Türk vatandaşı MahrnutKamH E:fenc1i'nin otuz seneden beri temiz devlet sicil ve hızmet .c:losyasını
neye bilmiyor? Onun yüksekdlrıi bilgisiııi

,Hmi kıymetiAi ,

kuvvetli hital:>~tihi , .Türk vatanına hızmetini

neye bilmiyor? Batı yerli Kıbrıs gai~t~l~rİnin partizan qir maksatlakaleme aldlğı yatıları biliyor da ,
muhalıf.qazeterıin yaz<lıkl;ırını ı;i~y¢ bilıtıiyor? .Cevabını yine biz verelim. Çünkü Hikmet Bil "miş ve
rmş'tar' ile.ınesnetsi.zyazı.yazrri'~k içitı ırsft altında kalem oynatmıştır. .
Bu şekil tesir altında ve tafaf~irane yatılan rnesnetşlz yazılar ile. Kıbrıs "F~ürklerine hiç-bir fayda
sağlayamaz. B,ôyle uluorta .Yff .ş~hısıar aleyhinde· asılsız yazılar ile etrafı bulandırmak ise ne Kıbrıs
Türk eernaatı davalarının t:idcliyetine uygundurve ne de

bu masum cemaata zerre kadar bir fayda

sağlıyabilir.
"İng.ilizlerin Kamil Efendi denen zatı namzet gösterip kazanmasını temine çalışmalarında
acaba ne menfaatleri vardır." Diye suatıer sormazdan ve tahliller yapmazdan önce Hikme~ .£3il'in
mesnetsiz ve hilf ı hakikat yazılar karalarnasınm ne faydası vardrn.?Sı,ıalinicevaplandırması çok daha.
yerindedir. Dini , idari , siyasi meseleleri uzaktan ve uluorta karalamalar ile analiz;etmek imkanı yoktur.
Böyle olunca da bu gibi karalamalar hiç bir kıymet ifade edemez.
Mahmut Kamil Efendi'nin salahiyeti hakkında uluorta ve bir şahsı veya ~ir zümreyi tekzip
etmek [çm yazı yazmak hiç de mesele değildir. Hikmet Bil , vesile ihdas ederek yaptığı ilavede diyor .
ki:" Bu vesile ile hemen ilave etmek lazım ki mezkur
seçlmlerden sonra Kıbrıstaki Evkafın kayıtsızı
v..
şartsız cemaata devri meselesi gelecektir."
Bu şahane ilave Hikmet Bil'in tesir ve telkin altında 'kalem yürüttüğünü Evkaf kanurllarınm
Berlin ve Lozan muahedelerini Klbrıs'ın Idaresla! eline alan İngilizlerin üzerine aldığı mesuliyeti
ıncetemeden ve yakından tedkik yapmadan bu yazıyı yazmak cihetine gittiğini açıkça göstermektedir.
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Eykafı-n kayıtsız şartsız , cemaata devri sözleri Dana Efendi tarafından
yapmak ve rey sağlamak

için ortaya attıkları tekerlemelerdir.

uydurmanın hikrrietinLbilmiyoruz.
tebarüz ettlrıneıyy~

Müftü seçimi propagandası

Bu tekerlemelere

harfı tiarfına kalem

Fakat Hikmet Bll'in şunu bilmesini istiyoruz. Eğer Hikmet Bil, hakikati

.K.ıbrıs Türk cemaatma hızmet

'etmek niyetinde ise evvela "Miş ve mış''lar dolu

etrafa bulantı ve şüphe saçan rrıuğlak..isnatlar ile fikirleri teşevvüşten vaz g.eçmeli hür ve dernokrak
Türkiye Ôumhuriy~tfnin rfüflu nt3şir.<fırsatlarınauygun açık , kesin , müsbet hak ve hakikat, tecelli
ettiren }'azılar yazmalıdır>Ynksa "miş ve mış"lar ve .ulu orta yazılar ile etrafı bulandırmak istiyorsa
Kıbrıs Türklerine hızmet.için dile g.eldiğineveya hakik.atıtecelli ettirmek için kaleme sarıldığına kimseyi
inandıramaz.

o zaman da :" Gölge etme.başka ihsan iştemeyiz" demekten
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kendimizi alamıyacağız.

15ı-9~1953
Cilt. 9

S, 1
"Hürsöz'1ün Yersiz Gflyretkeşliği

"Hür Söz<:saz:etesi~nin12 EylüL1953tarihli nüshasının ikinci sayfasının 4. ve 5. sütunlarında
"Orfa Şark"
.lngilızkuyvetı~ri
komutanı Sir..Cameron Nicolson dün sabah Kıbrıs gazet~cılerini kabul ettl
.
...
'

.~oa~ı{Wh~¥:;~~ZI ·y~yırnıanmıştır. Neşredüen

bu yazının son kısmı şahsum. Hgilendirdiğirıden bu

si.Hliı;ılardaby(kı~rnaternas ettn~yi·ve b@façıklamalarda .bulunmayı faideli buldurn.Hürsöz'ün adı
ge~e·ri' ~a~,§,;~ır):&ön.kısmındaŞöyle denilmektedir:" Toplantı hitama erdikten sonra mülakata geç
• k~lan istijı;ar§a~~tesi.sahibi

Necati .Bey Generale kap1yanınga yaklaşarak "Biz Türkler statikonun

dev:amını lştiY:or.,pz."D~rııiş
ve General hiç bir cevap ve,rflJiyerekuzaklaşmıştır."

e· ~tlf~ô~Iuf

i<.·•·.. · .. 1
i1gi#smın aksine .hadise şöyte c~t;yah ~imiştir: .General Sir Cameron ~icolson jle
Kıt?nşı.,g~i~~;uerhtmülakatı esnasında orada haz;r ~ıJl~qa~'.t~~mgazetelerindenbazıları mevzu dışı
Çil<at~k·~~}~ijj~flki\ıüz bin kişilik Türk ce,n~atifüh m~\(çµaiy~fjhi.jnkar ederek; Kıbrıs halkının adanın.
YhnJ:riif

t~hı'~jıhf

f

arzusunda oJduğunuldqra. etrni~IJ~it\ ~m~~xtil~ra 'karşı. , Genral . Sir. Nicolson

f

··a~ker :P.ii~ğyg~•·•v~e . ·.bu gibi· ~iyasi mevz.ülara·.•·.•daır eyanatt~ ~~·iLtr,~ı~acaijın.ı.• belirtrQiştir...Qrada
bü[un~~.:t·fuf~rt§9ZH
Gazetesi başyazarı . Fevzi <AH Riza R4rpi·'.'1aı;~t~¢iıerlrinbu beyanlarını protesto
.;:::.\.:\:://\):/.;:,:\:i<:..<f)/}·./;{::':/:(:::,,::.:\\°;:_ -:-

.-

_

.

_ .·

--.- . :_· .· :·-:-·-:· -_ ·: . ."_'·'.-._-.(_:_:.'./·;_:_'.?:{\:·:·.\\)/\L.I?:.:.:.:.{/-··-.\::·.·.·_:..;.<,. r

,:. -\:·

etı:n~k}~n,~~Ç!q?'ıştır.Ben bunun yaratac~ğı menfi.tesiri dilş~n~{~~y~ !Stgrısta.kı:makuIRurnlann ve
t4fı.hl.ıkıaFıı:ı····.dUrürTi.undanGenefali haberdar ··etmen.in.·l.uzunı.un·a ır~:?~faki·'.q~n~rtı·.•·.Nir1ıson.'aşöyle
dedim:

ıı

Djğer meslektaşlarım sizlere. slyasl mahiyeue' beyan.ıtta o·u.ıundylar;Si~ bunlara. bir .asker

sıfatıyla cevap vermediniz . Ben de , cevap vermiyeceğinizi bildiğim halde size siy~si ~a.hiyette birkaç
söz söylemek isterim. Kıbrıst~ yüz bin kişilils Türk cemaati Ermeni, Maron.it ve Katolik aiıril.ıkları
bulunmaktadır. Bu azınlıklar ve makul düşünen Rumlar KıbrısmYunaruştan'a ilhaKrnın aleyhlndedirler
ve statikonun devamını arzu etmektedirler. Bu hususun malumunuz olmasını Tica ederim.'! General
"

Nicolson bu sözlerimden dolayı memnuniyetini belirtti ve bana teşekkür ettl.'Hürsöz'ün iddia ettiği gibi
, General Cameron Nicolson
yanımdan
bana cevap vermeden uzaklaşmış değildir.
'
'
''
ı
Ben böyle hareket etmekle vicdanen müsterihim ve vazifemi yaptığıma kaniim çünkü-cevap
vermernlş olmasına rağmen General S.ir Cameron Nicolson 11-um meslektaşlanrmnbeyanlaruu Kıbrıs
halkının fikri olarak kabul:edecek ve Londra'da bunu o şekilde aksettirecekti. aen Kıbrıstaki a;zınwkların
ve makul Rumların durumunu ve görüşünü açıklamakla Generale bu-konuda ışık vermiş ve böylece
mensup olmakla ve fikrini yaymakla iftihar etti~im cemaatime karşı vazifemi yapmış bulunmaktayım.
Ancak yerinde ve zamanında yapılmış hizmetler semere verebilir.Ben <3,~rıeral Sir Cameron
Nicolson'ı:ıyaptığım beyanatın yerinde ve zamanmda vukubulduğuna kaniim. Gönµl,istetdrki ' bir Türk
gazetecisi sıfatıyla Fevzi Ali R1za da ayni mecliste Enosls (Kıbrıs'ın Yunanistşn'a ilh~Kı) aleyhlnde
beyarıatta bµıuns~n ve bu · oemaatsümul hizmette beni yaımz bı~akmasın,c

'&ırıiı

Ycı~~~mış ve

bUnürilJdlkalrrlıyarak benim' sözlerimin tahrif edilmiş şeklini neşrederek bu hizmeti~irı ~he~miyetini
gölgelemek istemiştir.FevzLAli RiZa icab eden yerde dut yemiş bülbül Qibisusmuş ve gazetesinin ikinci
derecede ehernmiyefü bir sütununda uluorta fikir beyan etmekle i~tifa etmiştir.Biz.Fevzi AliRiza'.n.ır:ııtffi,ı
hareketiyle onun Londra'(;laikenyaptığı aynı mahiyetteki bir hareket arasında münasebet bulmaRtay.ız.
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Londra'da bulunduğu.müqctet2'.;~:!f~;}~Ufu;şmn muhteli; ITl~~i~ketlerinden gelen g,\zeteci'ıere

söz

~akl<ı veôldiği r,ıühirn

fıE~ii[f

pır .~o~ai\i[f

Ii ..Riza

Kıbn~;,)ı Yunanistan·.a mıakı ~!eyhinde

konuşacak yerde Evkaf idaresi· ~tJyfü~d~fkcınuşn,~yı tercih etmiştir.Ayni şahıs, bahis konusu olan
General

sırcameron Nicolson gitıfrn~6ırh1birJahsiyetin hazır bulunduğu toplantıda da ilhak aleyhinde
.

-:·

:

SÖZ. söylemekt.eh gptip

.

.

,,;,

.

bir çeking.enlikle·ktiçınmıştır.Bu şahsın bu konuda tevli eden çekingenliğine

mana vermeyi TÜrk genel efkarına bırkırız.
Bu yetmiyormuş gibi ayni Fevzi Ali Riza'nın ilhak aleyhinde yerinde ve tam zamanında
beyanatt~ ~ulunan ·. bana tarizde bulunrpası • da çok manalıdır. Fevzi Ali . Riza'mn bu hareket tarzı
hak~ln~aki kar<in muasır genel efkar .ve gelecek Türk nesilleri verecektir. Yerinde ve.zamanında ifa
edilen hizmetler nisyana uğratılmıyacağı gibi , Kıbrısın Yunanistana ilhakı rüyasına .karşı ittitıaz edilen
çekingen hareket hattı da asla unutulmayacaktır,
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bir irtica örneği olarak yasıflandırabilir
İslam ananelerine

. .F.şkat bu benUlgilendirmekten

uzaktır.Çünkü

kanaatimce Türk

hürmet ettiğimiz ve dört elle sarıldığımıız: takdirde llerl hamleler atabilir ve milli bir

varlık olar~k ayakta durabiliriz.
bir müddetten

beridir bir çok TQrk gençleri ecnebi mekteplerinde

tahsil

edegelmektedirler.

Bu münevverlerin

,. Ben. de, çocuğumı,m kısmetse. ticarete
gön'derdim. Ve bu tedbirin oğlumun istikbalini

sat1ip olmasıdır.B~lki
suretle malik olurlar.
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ve bu

miHiyet hislerinin
intisap edeceğini
hazırlayacağına

bu sayede onun çocukları olsun

· 3- 1 Q.;.1953
Cilt. 9
S, 1

\
A~ukatFadıl N Korkut'tan Cevap isteriz.

Avukat Fadıl • Niyazi ,ı<orkut Bey nutuk irad ederken dinleyicilerin ,ikrinden neler
•·..· ·~j9tiği?i hiç düşünmüyor mu?Dinleyi.ciler kendi aralarında Fadıl 13ey'e birço~ sual sormak ve izahat

· .:·J~Jep

~t~ek istedikleri halde • nutkunun . 9hen~ini bozmamak düşüncesiyle o sualleri gaııetemiz

,;N.~j!}!sızl~i~()Jrrl~k ~~usunu izhar etmlşledlr, çünkü Fadıl Bey'in söyledilleri organ gaz;etelerge

.· . ·. :W~ŞJ1)1Un~µöyriçin

sqr,ı..ılabak sualler ve alınacak cevapları organ gazetelerin sütunlarında neşretmek

/qf~~r~t!ôt;~~~~~r~~l~j~~klericihetle yalnız toplatıya iştirak eden kam bir kitlenin nakikati öğrenmesini
.~if~~~t~fr~.;:;~~l~ô~~nrı~~~

efkar-ı umumiyenin aydınlatı1ması 'için ve gelecek neslin de gazet~

··kpJle,k$~~dfo~ı..;"~$tf~şJyleit>~ l:lakikatlerLQğrenmelerifaydalı oıacağını,·düşünereKo sualini bana tevcih
··

iı~~~,t11~şrirıLrica etmişlerdir .. aen de onlar ıarı;ıfından sıra ile soruyorum. ümit

{~)~~tiyl cesareti m~deniye gôstererekbu sualleri cevaplandıracaktır.
~ijir~nfrlfyııebıisj·s,eçirrH~rinde.
behim açrığım.,111illi ı:tıtj¢ij<1yl~ıErREHtim .niaiy.~~irnde olmak
. ····:~iw,:r~k'b.eri.~····köyletde· ve. ~eçtm .• rnırit.~r,,~rrit?i:s&i(~~tı:rindt)';tdigim

hut~~ları teyit

)r~YY~.~;c~ma.at,.kitleleri•Nuzurunda.söy!e;~i~iQişğzlen,işi.~diiiP\~~n~~f-.~ıur~.·islh?
·.•·. C•··::sqJt~~J~.in bu .sözler eğer·.. vicda~ma:::.t~rcülTl~tj·.·:Bıaefak> Ve'. {}~ına~tın. netine
0;·~·,&~:şöyledin?
.
.
.

i.-iQ(Y:~ .~~p'us se9ildlkttn

sonra gerek ~av~in • meclisind~ye ger~kse.Lise

fı,6ija,.jakiP etuğim ve ce~aaUmin menfaatlerinin müdafii olan siyaseti alkışlayan
t~~,i~nJnkaredebmrmisin?
?mşil. Hil<meLBey..gibi değerli bir müdür celbine sebeb olan ve bu uğurda yorulmak
bilrne:z ğ~~f~tl~r·tiartJd~rı kin, . ipi; Söyleyebilir misin? Ve yine aynı muktedi.r müdürün Kıbrıst~n
,.·

ı.,.'

··,,

, •.. :,,_·
,.. ,

::·-,
.. -.··
.•

",.--,

•. -:·

u'z~klaşrrı~$illijisebebdları.ın kim .oldllğumı açıklayabilir misin?
5".

19~'.t.Yıı,~ın (M.1yıs'ındayani bayramın ikinci günü , bütünKıbnstan en ufak köyle/i bile temsil

etmek-suretiyle ellerinde.tasçtikli veka.letnamelerle gelen halk mümessillerinin evimde teşkil ettikleri
milli kongre toplatı~ında bir millet ve.kili sıfatıyle cemaatimizin dertlerini müzakere zırnnunda

k~rar

almak üzre serdettiğim fikirleri diğer mesai arkadaşlarımızla { Mahrum Avu~at Ahmet Raşit, "Söz"
Gazetesi sahibi mehtum M Remzi Ökan,.. Avukat

M

Bedrettin, Avukat Cingizzade Rlfat Efendi,

Dr.Pertev Zühtü, Avukat merhum Ah{lled Said Efendi, tüccar merhumNecmi Avkıran) birlikte siz de
bütün sözlerimi teyit ve tekit etmediniz mi? Aynigüh hükumete bir emri vaki yaparak mahrum Ahmed
Said Efendiyi halk mü~üsü olarak seçmedik mi?

6.

Sütun cemaat işlerinde takip etti~im, harekethattım takdir edenlerin başında olan sen değil

miydin? Verdiğin nutukk3r. arasında, Lefkede bir nutkunda benim sözlerimi telmihen 'Necatinin
söylediğisöiler hakkın ve aç1atetjn sesidir,susturulamaz' diyen sen değil miydin? ~unu inkar edebilir
misin?
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7.

M.ill.etvekili•.. •. ~w~nd•~.ğür11.. •~ıfa~~·•'.~~~;i1f~t~m~~~f~tımızı·n.t~~kırılı~larını •. göz önüne al~rak... g.ün.ü·n

birinde··· .teşrH.•. m~çliş?lan • f<~vani,O\:~.~~fi~i····;l~iremllecr~.•.·.•.o.lursa.. . Pe"],ati~iz namma .söz.. söyli,yecek
.: •ternsUi··· şal~hi~e~!'·.:~~ız:1ir.• ·•Ş.it1ış'··~~jµJi:ı~~y~ğ.ıra2m.·.. .• •. qerna.~Umizin·· h·a.klarını.: müdafaa zım,rnı.nd.a m,ill·i
, kongredeisedoıh :J~y1~t.:i)M~;;keiı;t:JJ~Iiı:rid~(i;izde.bulunuyordunuz.ve bir tarafımda , fi~irlerimi çok

ta,µ~f ş!Uierinın\.7;Xti~Jir·mey;ti.• ~~r~eziyede

yerinq~.···,·J~9!~'.r~~:H~~fM:pl{('ji~rı~1

··siz···. de '. bulunmvyor

::eı~~~lıııt~j~\llll~llf JlfifijiifJ;t~~:v:::Ef:

cerilaafrrtıiiiterri~il,edec~fcbirbe;.etb~İünıhayaca1<tı.~ü~usari~·

~:~dSi\lnuZ.'tDiyen sen;değil miydin?

Bunu inkaredebilir'.rrıisırı? .
a..

o zaıil~nl~rda

.

bir akşar6i:Oeç.vakit

Glf~~>

karşılayan halka hitaben sôzaıan beni,~üt~~~I~f¢f~i~

1~~~{· ~fü~ırı'ı~ade 11in onluk pnluk.

biriktirdiği. servet bugün fedakar ve·•kaııfir:ri~~..
:',': .. ..' ,· '.'·,:~ ::'.·;: :.:,-·:::····:<L)\t/\)".<)

r~te·•.k~'Jkr~,.~rakmillete vurulan

esaret .zlnclnnl· kırıp Kıbrıs Türk ee1aatıhthilf[iY~t·y~·T

lifolf<ij~ğştôruytit" d.iyensen çieğil miydin?

1.:

~'~:c~ıDi

9- 1943. senesinde.•.· . ·L.efköş,r.B~teciite>cs?
koyduğunuzu unuttunuz.mu? Bu grübr'.ct~bil

qır:t

cemaata •· zarar getirecek yollarda gidiy-or , b,iriF · ·

::{(

'J.'.

'

1

•,,,' ·, ·: · ..·.· .:; :·

·"i

'

,-c;. ''

ij,,/:t)~füm: teşkil

•

ettiğim. gr:upta namzetlik

~;~~tek[ifF~ttJğim zaman "Evet

Dr. Küçük bu

'.(~C:?Hi8:;'~~µ~tı~~a .cernaate hızmet için bana

yaptığın teklif hususıında··sanateşekkür eded•m r~e.rri~(ilfl:nıi? 13üriµtnk~fr;debilfr misin?

1 d-1943 Belediye seçimlerindent::ıır ha#~~prfa ..bUtün Kıt>rısa.te$rnil.edilmeküzre bir cemiyet
' k_urmak luzumunu ileri sürdüğüm·ve'bir. ti~'f~aiy.~·;~taşı
,sıfatıyle
böyle bir.cemiyet
kurrnat<Jçiıitoplantı
'.','f.; ',: •::•, :':•,,:,., .'"' •..,.. :- :.":~ ·,
' . • ": •
'
'
.
L

'

,'

",:·

':.ij

'c'

i

']';

ruhsatı talep ettiğim zaman kuşkutanan.o z~m~ıiRLevkaf rrıurahh{lSISir.l\JlehmetMi,inirtl6c:c;lavetıyle
hep
birlikte Evkaf. dairesinde yaptığımız mülakatta •. bu .demJyetin kurulması , tuzum

ye \eheıtımiye\ini

belirterek Sir Münir'i de bu cemiyetin. kurulması ıuzurrıu,hüsusunda. ikna ettikten. sonra toplantının
EvkafDairesinde

yapılması :kararlaştınlffi1ş ~e 16 Nisan 1943 'te Evkaf Datresi'nde toplarıarı halk

mümessilleri· elbirliği· ile KATAK. cemiyetini kurmuşlardı. -Bu hayırlı ·haml'enin müteşebbisi ben
değilmiydim? Bunu inkar edebilir misin?

:~

11- KATAK'ın kuruiuş' günü cemiyetin kuvvetli olması ve çok iş- görebilmesi için iane
verilmesini teklif eden ve iJk ianeyi ve sonra en yüksek ianeyi (14.0) veren ben değifmiydim?
12-Bu cemiyeti bütürı köylere ve kazalara teşmll etmek için ayrılan gruplardan benirnqrubuma
dahil olarak köy ve kasabalarnbirlikte ve mehrum Necmi Avkıran ile beraber dotaşan ve hery,erde
verdiğim nutukları teyit ve tekit densen değil miydin?Şu dolaşma esnasında .grubum namınabütün
.otomebll.masraüanm deruhte eden bendeğilmiydim?Bllnı,ı.inkar edebilir misin?

13- KATAK'ın etrafında toplanan bütün Kıbrıs Türk Birliği bu suretle teşekkül ettikten sonra. arzu
olunan birliğin teşkilinde en. büyük hizmeti geçen ben olduğum halde bu cemiyete karşı cephe alarak
i.~HJ~,·.X~r~f~n kimdir?KATAK'ın kurulması hususunda benim ettiğim hlzmett herkes .hala unutmuş
değildJf;§;pylEtqlmaşınarağmen beni '11:)ozguncu, ikilikçi" diye., itham ederken Vicdanın titremiyor mu?
. ·. xıı,;:;\~fU,~aı~i·cfat<ATAK'ın•bir.şubes.inikurmakiçin .blr Ramazan gününü.seçmiştiniz .. o zaman
behCJ9yQçü.:Mil;d~>oJdUğum
halde oruçlu olcırakLefkoşa'ya gellp birlikte gidecektitc Benimg~lmemi
be~l~itt~den rnehturn Necmi Avkıran ve KATAK.katibi Muzaffer Gökmen'i alarak Çatoza gittiğin zaman
bana k~rşı.teveccühü olan Çatoz.halkı beni aranızda görmeyince hiç bir iş yapamıyacağınızı size ihtar
etmişlerdi Bunun üzerine benü.etkoşa'dan a,ımaküieçe Muzaffer Gök.men'i gerjgönderen sen de~il
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miydin? Oruçlu ôlrnamarağ"'enakşa:m
hamiyetli· ve milletperver

O-zeri Çatoza giden KATAK'-ı orada kqrmaya muvaffa,k.olan ve

Çatoz,lulatdı;ınkülHyeUi mktarda. ianeyi Kf,-TAK lehine toplamaya

muvaffak

olan ben değil miyim?
15- Yine
milliyetperver
yamıı~a

1943 senesinde

, fedakar merhum

Kurban

Bayramı'nın

Neömi Avkıran

birinci gUnij grubumuzda

, Yoksullar

hamal olduğu halde· . kapt kapı dolaşarak

bulUnan hakiki

ı<ı,ırumu'nda veznedar olmak ha:şebiyle

kurban derilerini

toplamış

o

gün tevzL .olunan

rozetlerden temin edilen hasılatı dahi bir heyet huzurunda hesaplayarak teslim almış ve milli vazife
uğrı.mdaçalışan bu' zat benimle ~irlikte aç bir halde Yenağra'ya gitmiş ve KATAK'ı kurarak pol iane
toplaıııışü~.Herkes bayram günü gezip eğlenirken , millet hizmetiyle meşgul olan , Ramazan günü
oruçltı bir halde millete hizmeti esirg~miyen bizler nasıl milliyetsizlikle itham edilebiliriz? Böyle bir itham
hangfvicdan kanunuyla kabili telifdir?
16- Bütün, Kıbrıs Türk Cemaatını kendine ram eden ve adamızda emsali görülmeyen f<ATAK
cemiyetine onbinlerce aza kaydolunarak binlerce lira iane ve abone bedeli temin- edilmişti.Bu
cernaatşürnul cemiyeti · desteklemeyen kalmamıştı .Hatta pek iyi hatırlayacaksınız ki . o, sıralarda
KATAK'a val<:ifnamelerletescil

.olmuş vakıflardan mütevellilik hakkı bahşeden vakıflar yapıldığı gil:>i ,

blJ cemiyete zeytinlik ,haruplı,ıK ve· arazi koçan edenler de olmuştu.Böyle bir mühim cemiyeti
çekerniyerek aleyhine cephe ~lanlc.lrve Milli Parti kuranlar cemaati ikiye bölmüş olmadllar mı?izzet
Bey KATAKbaşkanı iken sen de sekreter.bulunuşordun. izzet Bey'e karşı cephe alarak KATAk'a son
başkar) olan sen değil rtıisin?Binlerce liralık servete sahip olan. KATAK Cemiyeti'ninbaşkanı sıfatıyle
bu cemaati ileri götürmeyip btı rnuazzam servetiyle.beraberyıkılmasınaş.ebepolan

sen,d~ğil.misin'?

17- 1943 senesinde KATAK'ın kuruluşunu müteakip seçilen faal tıeyet arasından saym izze\
Bey başkan Dr. Rauf Bey

as başkan. ve sen ise sekreter.olarak .seçilmiştıniz..Şekr-etersıfatıyle

cemyeun · gerek iane gerekse aidat makbuzlarını. tabettirerek her·nevi makbuzu cemiyetin cıe~erine.
kaydettir~n sonra adamn her tarafındaki tahsildarlara imza mukabili teslim eden sendin.Bu ;hıakbuzlan
her cinsten blok blok bastırarr ve tevzi ettiren sen değiLmisin?
18-Katak Cemiyetinin sekreteri ve en son başkanı sendin. Ayni zamanca yukc\nda adı geçen
cemiyetin idare hey'etinde sekreter olarak bulundun makbuzları da tahsildarlara teslim eden sen
olduğuna göre , yıllardan beridir genel' efkar tarafından arzu edilen hesabatı neşretrnekten neden
kaçmtyorsun.:

19;._ Her.köy ve kasabadacerhiyeti kurarken söylediğitniz nutuklarda nizamnamerrıi_zgereğince
cemaatimiz arasında · bilirımiyen san'atlan fakir.ve istidatlı Türk. çocuklarına öğretmek

yf3 .. zeki

ve

istidatlı olan fakir talebelere yüksek \ahsil gördürmek şiarımız olduğunu söyliyer~~- halktan para
toplachğımiz bir hakikattir. Elbette ki sen de inkar edemezsin. Bu vaat mucibince kaQ fakir ve istidatlı
çocuk okutturuldu ve kaç fakir müstett .çocuğa . cemaatirnlzce bilinmeyen san'atlar öğretildi?
Söyleyebilir misin?
20.. 'Herkesçe: bilinen bir hakikattir ki , yapılan va idler mucibince tahsile. göııd~rilen çocuklar
peyderpey geri gelecei(ve para kazarnruya b8şladıklaıizaman KATAKsandığ1na'{cernaat sandığına)
kazançları rıisbetinde tahsil borçlarını bila ftıit. esasr üzerinden ôdeyeceklejdt. Ve böylece KATAK'ın
asli sermayesi muhafaza olunmak şöyle-dUrsuriaylıkaidatlakatkat yükselecekti. Bu ana sermaye ne
oldu? Tükendi mi? Tükendiyse nasıl tükendi?
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21- 1949 senesinde Ankara'da

d zamanki Cumhurbaşkanı sayın ismet İnönü ile mülakatım

sırasında ekselansa bilinmiyen sanatların Kıbrıs Türk çocuklarına Qğretilmesi için Tü*iye tarafından
b.urslar ihdas edilmesini rica etmiştim . Bunu Kabul eden sayın İnönü bu konuda gereken işareti
vermişlerdi.Bu direktif gereğince Kıbrıs'ta bu konuda imtihanlar yapılmış ve bu imtihanlarda muvaffak
olan çocuklara pasabortlanm hazırlamaları Türkiye Cı,ımhuriyeti Kıbrıs Konsolosluğu tarafından emir
verilmişti.İmtihanlarda muvaffak olan bu .çocukların velileri pasabortlanna kefil bulmak hususunda
KATAK'a Milli Parti'ye müracaat.ettikleri halde bu ricayı reddefmiştiniz. Bu·durum karşısında ben de
çocuklara kefil olmayı ,açılanbu mes'utçırığm devamı için.birvicdanve vatan borcu-bildim. Bu red
keyfiyeH KATAK Cemiyeti'nin nizamnamesine uygun değildi,değil tni? Bunu inkar edebilir misin?
22- KATAK kurulduktan sonra yani takriben 1944'de Bay Ahmet Zaim ~ukuk tahsiline
gönderilmiş ve bütün masrafları KATAK tarafından temin;edilmiştLYekünbir meblağ tutan bu para geri
alınmış mıdır?Avukat Bay Ahmet Zairrı t<ATAK'a olan borcunu. ödemiş midir?Ödemedi ise ne için
ödememiştir?
23- Oğlunuz Argun Korkut'u Hukuk·tahsm için Londra'ya göı:ıdermişfüz sonradan bu tahsil
yarıda kalmıştı. İşte oğlunuzun Lôndrş'daki tahsili müddetince icap eden masraflarını KATAK
parasından temin ettiğiniz . söy:leni~of,Bu doğru mudur? Eğer doğru is.e oğlunuzun tahsili için
KATAK'tan temin ettiğiniz miktar öd~nfui~ midir?
24- KATAK'ın inhiali halinde veznesinde mevcut para ve umum sermayesi nizamnamesitıin26.
maddesi gerğince Türk

.orta OkUllarPfakir talebeleri mentaatıne devredilecekti· .Nizamnam~nin bu

maddesinin icatıı.jcra edilmiş değild.ir.Nizamname•hilafına olarak bu devir keyfiyetindenkaçınmanızın
sebebi nedir?
25- KAT.A..K'a karşı cephe almak üzere Dr. Küçük tarafından Milli Parti kurulmuş ve bu iki
cemiyet arasındaki çe~işmeler.had bir şekil almıştı. Bu vaziyet karşısında cemaatimizin sürüncemede
kalan meselelerinLha.lletrne.küzere cemaatimizin Kıbrıs Türk Birliği IstlklalPartislnl kurmak teşebbüsü
karşısında güyamiHi birt~irlik kuracaksınrz diye Kıbrıs Milli Birliği'ni teşkil ettiniz ve söylentilere göre
inhilal eden KATAK'ın. parasını ni:z:amnameye·aykırı olarak adı. geçen teşkilatij devrettlniz.Bu gayrı
kanuni bir hareketcleğil midir?
Q6- Bif hayır cemJy.etholrnası.
hasebiyle cemaatimize faydalı olmak ~rre tehaküm eden KATAK
paralarım kanunsuz olarak Kıbrıs Milli Tüı'kBirliği'ne devrettikten sonra bu birlipin organları olan Halkın
Sesi ve Hür Söz gazetelerinin senelerden beri her hafla külliyetli uçak nakliye ücreti ödemek suretiyle
Ankara'daki Kültür Derneği'ne gönderilmekte olduğu ve bu masrafların da (Bu gazetelerin bedelleri de
dahil) KATAK parasından karşılandığı söylenmektedir.Bu doğru mudur? BÜ kanunsuz ve keyfi hareket
ne ile izah olı,ınabilir?
27- KATAK Milli PartHle iki ayrı ve müstakil cemiyetin federasyonu halinde birleşmiş olsa ve
mesela "KATAKve M!lljParti Birliği" namını alsaydı her cemiyetin sermayesi ayrı ayrı muhafaza ve
idamesi mümkün olacak

ve

KATAK inhilal etmiş sayılmıyacaktı.Nitekirrı Birleşmiş Milletler camiası

çerçevesi dahilind.e işbirliği yapan bütün devletler ayn ayrı bütçelere malik bulunmakta ve· müstakil
ş~kilde hareket etmektedirler.Bu · neden yapılmad.ı da. gayrı. kanuni yollara gidildi? Neden yukarda
belirttiğimiz müstakil mahiyet düşünülmedi de KATAK inhilal etti?

199
_..ı,;;;•

"I'

22-11-1953
Cilt.9

s;1
Hüsrana Mahkum Gayretkeşl,ik

'

"Halkın Sesi "Gazetesi'nin Atatürk'ün vefatının 15. yıl dönümü münasebetiyle Aya Sofya
Camiinde yapılan anma töreninde tarafımdan verilen nutku behane ederek açmış .olduğu· menfi
neşriyat kampanyası , Kıbrıs Türk cemaatini dört asırlık bir haktan mahrum etmek .hedefini
gütmektedir.Bu dört asırlık hak , cenaze merasimlerinde ve ölüleri anma törenlerinde camii şeriflerde
söz almak hakkıdır.Bu ; bir teamül ve dini anane hükmündedir ve bunu men edecek herhangi bir
kanun yoktur.
Kıbrıs Türk cemaati şimdiye kadar bir çok vesilelerle bu hakkını istimal etmiştir
ve hala da .etmektedir.Buna mlsai. olarak yüzlerce ve binlerce vak'a sayabiliriz. BiZ bu yazımızda
bunlardan birkaçını zikrederek tezimizi isbat edeceğiz. Debbağ Derviş Efendi'nin cenaze töreninde
Cingizzade · Rifat Efendi• ve. mehrum Mithat Bey başta olmak üzere verilen müteaddit nutuklar , yine
aynı .merhumlm ölümünün yıldönümlerinde yapılan anma törenlerinde otuz seneyi mütecaviz bir
zamandan beri muhtelifhatipler'taraftndan
verilen nutuklar , Yırık Derviş Efendi'nin cenaze töreninde
<r:
ve aynı·zatı anma.törenlerlnde verilen ve otuz seheoen-oert yıldönümlerinde verilegelen söylevler,
maarife ': büyük hizmeti geçen· Lisani Efendi, merhum. Necml Avkıran _, merhum Avukat Ahmed Said
Efendi Hoca, Evk.af murahhası i rfan Efendi gibizevatın cenaze ve anma törenlerinde verilen nutukları
bu meyanda sayabiliriz. Keza mehrum marangoz Mehmet Süleyman Efendi'nin cenaze töreninde
Barutçuzade Vasıf EfendFnin cenaze töreninde ve Müftü Hacı Hafız Ziyai efendi'nin cenaze töreninde
verilen nutuklar bu meyandadır.Bize bu konuda tarizde bulunan Dr. Küçük'ün bizzat mensup olduğu
Kıbrıs Milli Türk Halk Rartisi'nin sekreteri A Pertev Bey 1944 yılında Atatürk'ü anma töreninde adı
geçen partiadına nutuk vermişti Hatta bizzatDr. Küçük "Halkın Sesi" ceridesinde 1944 senesinde
yazmış olduğu makalede Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi devam ettiği müddetçe Atatürk'ün her ölüm yıl
dönümünde parti tarafından mevlifokutulmayadevam edileceğini belirtmişti.Dr. Küçük ve kafadarları
bu sözlerini tutmadıkları halde cemaatimiz Atatürk'ü her ölüm yıl dönümünde anmaya devam
etmektedir.
Dr. Küçük bu sene yapılan Atatürk'ü anma töreninde benim nutkumu bahis konusu ederek ,
EV,kafmurahhasının bu mevzuda bana müsade verip vermediğini sormaktadır.Dr. Küçük bilmelidir ki ,
ancak ve yalnız cami kürsülerinde yapılan beyanlar için·Evkaf Murahhasılıııdanizin almak icap eder
sayır ahvalde hiçbir makamın iznine ihtiyaç Yoktur.
Neşriyatını Türk Lisanıyla yapan "Halkın Sesi " isimli ceride· bu kabil menfi bir kampanyayı
açmakla hükümeti veya • Evkaf idaresi'ni bizi bu ananevi hakkımızdan mahkum etmeye sevketrnek
hedefini . gütmektedir.Fakat. demokr~ıtik anlayışından ve dini geleneklere

hürmetinden emir\

bulunduğumuz hükümet ve, Evkaf müessesesi. cemaatimizi bu an'anevi hakkından asla mahrum
etmiyecek ve "Halkın Sesi" ceridesinde l!Bu.hakkırnızı da elimizden aldılar." Diye ortalığı velveleye
vermek fırsatı verilmeyecektir. Şu. halde ııı-+alkın Sesi" ceridesininbu menfi kampanyasının akıbeti
muhakkak hüsran olacaktır.
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24-11-f953

cu.s
S.1
Mehmet Dana'nın Teşviki

Kendi kendini inkılapçı Türk Vatanperverler Cephesi Merkez Hey'eti diye adlandıran solcu
şebeke tarafından neşredilen Müftülük beyannamesinde şu satırlar gözümüze ilişmiştir: "İki defa
mümessi!imiz!e gayrı resmi temaslarda bulunan Dana Efendi proğrarnırnızı beğendiğini bildirdi ye.bu
proğram mucibince faliyeUerimize devam etmemiz için teşviklerde bulunarak , kendi programının da
bu prodramla benzerliği bulunduğunu ilave etti."
Yukarıya aldığımız satırlar açıkça tsbat etmektedir ki Kıbrıs
Türk Kurumlar Federasyonu adına
.,
.

.

.

.··

/

müftülüğe namzetliğini koyan Mehmet Dana , Müftülük sandalyesine yerleşmek için herşeyi, bu .arada
solcularla müzakere.terde bulunmayı . ve · hatta · ileri giderek · onları teşvik . etmeyi bi,le mübah
saymaktadır.Bu inkar edilemez gerçek , Mehmet Dana'nın ve onun şahsında Kıbrıs Tüfk. Kurumlar
Federasyonu c;liye anılan ismi var cismi yok teşekkülün Müftülük konusunda ne tehlikeli ve cemaat için
zararlı bir yolda bulunduklarını göstermeye kafidir.
inkılabcı Türk Vatanperverler• Cephesi diye adlanan solcu şebekenin yukarıda bahsettiğimiz,
beyannamesi 15 Kasım 1953tarihinde neşredilrniştir. Aradan or:ıgün geçtiği halde Mehmed Dani:h;fuu
beyannamenin•·muhteviyatını

tekzip edici herhangi bir yalanlama neşretmiş · değ:ilqjr. Bu da

göstermektedir k.i , .İnkılapçı. .Türk Vatanperverler Cephesi . tarafından neşredilen beyannam€),den
yukarıya almış olduğumuzsatırlar hakikate tamamen uygundur.
Solcu bir şebekeye mensup şahısları , Müftülük konusunda giriştikleri ve hedefL malum
faliyetıerden dolayı takdir etmek ve onları" bu konudaki faliyetlerinde ısrar ve devam etme konuşunda
teşvik etmek" solcularla işbirliğinde bulurnaktan başka birşey addedllernez. Bu yazımızda bahis

.

konusu ettiğimiz beyannamenin • neşredilmesinden sonra geçen on gün zarfında beyannamenin
maksadını açıklayıcı mealde gazetemizde neşredilegelen makaleler Mehmed Dana üzerinde herhangi
bir ikazJesiriyapmış değildiL Bu dagöstermektedirki Mehmed Dana , . İnkilabcıTürk Vatanperverler
Cephesi Merkez Heyeti. diye kendini isimlendiren solcu şebekenin ·neşrettiği beyannamenin hükmi
şahsında mükemmel bir müttefik bulmuştur.
Bu keyfiyet, bu adadakiistikbalimiz için cidden lbret verlcldlr.Kıbns.Türk Oemaq1tjsoıculuğave
solculara karşı mücadele etmek . durumunda iken bu an'anevı yoldan sapıp solculaçın siyasi
entfrikalarım teşvik etmek, solcularaMiiftülük ve vazifeleri hususunda müteaodid defalar fiskos.etmek
Kıbrıs Türk Cemaati'nin istikbali için tehlikelidir.
Mehmet Dana'nın zihniyetini açıkça gösteren bu acı hakikati genel efkar önüne sererken
vazifesini

yapaıi insanlarm vicdan huzurunu hissetmekteyiz. Bu satırlar Mehmed Dana'nın

şakşakçılarına armağan olsun.
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S. .1
Halkımızdan Gördüğü Yüksek Alaka Karşısında
Matbaamızın.Modernleşmesine Doğru

Gazetemizin. halkımızdan gördüğü ve devamlı surette artan alakaya. yeniden bir cevap olmak
üzre

İstiklal Matbaası hesabına modern. bir irıtertype dizgi makinesi celbetrniye karar vermiş

bulunuyoruz.Bu" sevinçli · haberi çıktığı gühden beri gazetemizi destekliyen Sayın · Kıbrıs Türk
Cemaatine. müjdelerken.hissettiğimiz sevinç ve iftihar sonsuzdur,
Yaşamakta Olduğumuz..yirminci asrın i~inqi nısfı , her sahada modern lcabata uymayı derpiş
etmektedir .. Bu .değişmez düstur Kıb.rıs Jür~ Gazeteciliği'ne rehber olmak· mevkiindedir. Ancak bu
sayededir ki Atatürk'ürı vadettiği şekilde." Milli ..kültürümüz muassır rtıedeniyet çizgisinin üzerine
çıkabilir."
"Bu sahada uhtemize düşen vazifeyi yerine getirmek ve mensubu olmakla iftihar ettiğimiz
büyük Türk MilleU'nin milli kultürônÜn.:tera~kisincJenaçizane bir mevki almak üzre . , Kıbrıs Türk
cemaatine şimdiye kadar
' .· ·.,

.I

' . ' ,/_:

·.

. , . ' .., .

. : - ~-. .

eşirte rastıartif.ııyaffrnUkemmeliyette bir gazete takdim etmeyi kendimize şiar
.

-·

.

.

.

.
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, ..

edinmi.$ btıluhmakfayii.
Bu şian~Jzın ipabınıJcra etrrı~~.qzre , üç bin liralık maddi fedakarlığa katlanarak celbetmekte
oıduğumuz intertype ınakihesıyıe teirtip edeceğimi:£ gazetemiz teknik bakımdan ·· oıduğu kadar
müderecat bakı~ıüdaR d; birmüke~ın,ıiyet arz;dec~ktir. Müderecat bakırrundan temin edeceğimiz
mükemmeliyeti gaz~ternizin .h8crn1rii ;~&~ütmek suretiyle en mükemmel bir seviyeye ulaştırmak,
azmindeyiz.
İstiklal Matbaasırcı:ıır .mükemmeııeştirilrnesinin Kıbrıs Türk Kültürüne»ı,, ikinci bir faidesi de
;,./_(:-

_ ... ,_,.

:'i.-··-- .

·.

,.-

gazrteciHktenayrrneşriyat saHalaf!i,d?tezahür 'edecektin Bu. cümleden olmak üzere.' her türlü modern
tabı işlerini deruhte edeceKve·lstiklaİ.Matt>aası'nı muhtelif mecmua, gazete, beyanname edebi ve
harsl eseriırin nsşirhaYatıo,akavuşması .vasıtası haHne. getireceğiz. Bu sahada ise şiarımız Kıprıs
Türk harsına azami maddi .ferc3gat vetenzilat yoluyle hızmet olacaktır.
Burada ehemmiyetle tebarüz ettirmemiz gereken bir nokta vardır ki o da şudur: Şimdiye kadar
tezahür eden.her türlü hareketve gayretimizde olduğu gibi bu sahada dahi en büyük ilham ve kuvvet
kaynağ.ımız cemiyetimizin yül<sek ve her türlü tal<dirin fevkinde olan himayesi olacaktır. Bu himaye
şimdiye kadar her türlü muğalata yağmurlan ,tezvir fırtınaları , ısnad boraları altında kendine yol
açabilmek 'kudretini göstermiştir. İstikbalde de bu himayenin ayni salim yoldan yürüyeceğine olan
imanımız tamdır.
Şu halde, "İSTIKLAL"in

SÜTUNLARINDA ve

MÜKEMMEL BİR GAZETEYE SAHİPOLMAf< İÇİN, İLERİ!.
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İSTİKLAL MATBAASl'nın

SİNESİNDE
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IF l{~M"--~M,

Ankara1Atina,Lefkoşaüçgeni,

SuatBilge,Jmge

Kitabevi Yayınları, 1996

.
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Atatürk Döneminde Türkiy'3-Kıbrıs İlişkileri ·1919-1938,Sabahattin İsmail~ Ergin Birinci, KKTC Milli Eğitim·
ve Kü/türBakanlığı

Yayınları,Kasırrı, 1989

AHve KıbrısBugühü

ve Geleceği-Akdeniz.HaberAjansı

Bir ZamanlarKıbrıs'ta;

Yayınları~Temmuz, 2002

Haşmet Muzaffer Gürkan; .GalerLKültür Yayınları, lefkoşa/Kıbrıs,

Dünden Bugüne Kıbrıs, Erol Manisalı
Eski Günlerl~skiDefterJer,Erten

1 Akdeniz Haber Ajansı Yayınları,Temmuz,

1996

2002

Kasımoğ/u, Yor11mYayıncı/ık,Ka.s1m, 1991

7.

İngiliz İdaresinde Kıbrıs 1878-1960, Ahmet Gazioğlu, Eylül ,.1960, Lefkoşa Kıbrıs

8.

İstiklal Gazetesi,· Cilt: 5,

9.

Kıbrıs Güncesi, HikmetAfifMapolar,

6, 7; 8, · 9
Galeri KültürYayın/arı,

2002

1 O. Kıbrıs Mektubu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Yayını, Mart -Nisan 2002, cilt.15,no.2
Kıbrıs Mektubu, Kıbrıs Türk·Kültür Derneği Genel Merkezi Yayını,Mayıs-Hairan,cilt15

,no.3

11-Kıbrıs Sorununun Kökleri İngiliz Yönetimindeiürk-Rum

Kavgaları-Sabahattin

ilişkileri ve İlk Türk-Rum

Ismail
12. Kıbrıs'm Tarihi Ge/işimi ve Kuzey.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs türk Kültür Derneği Merkezi-Anka
13-Kıbrıs Türk Liderliğinin.Oluşması

1900-1942,AhmetAn,

14-KtbrısTürkü'nynôz.gur/ükMücadelesiLideriDr.

o.:

A.raşt,r;.·m····. aı.a·r..•. ·izis. i,t.e· m.irrı····u.··.Z1.·······9··.·.g6
: ~ ·:·
_,.·::- :·--::· ::- \_.:
:.
15 · • Kıbrıs Tarihine TopluBirBcıkış,
.
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·· ..

···'

:

.. ~(

..

..

··.(~-

..

, 16-. Kıbrıs/rTürklerin

;_

.·

Galeri Kü/t(jrYayınları,

1997

Fazıl Küçük, Halil Sadrazam ,•KastaşTarihsel

...

Hüseyin Metin,Ha/kın Sesi Basımevi, Lefkoşa/ Kıbrıs, 1959

Tarihi-Dr. NazımBerath, Galeri Kültür Yayınları,Lefkoşa, 1999,Akdeniz Haber Ajansı

Yayınları, şubat;20qo
17-KıbrıS'ta Türkler(1570-1878)308Yıllık
Lefkoşa/Kıbris-Ocak

Türk Dönemine·. Yeni• Bir Bakış,Ahmet Gazioğ/u, Gyrep Yayınları

1994 •· .

18-Kuzey Kıbrıs •Tür!{ Cumhuriyeti'rıiHazır/ayan··Siyasal

.Nedenler,.Güner Göktuğ. Nisan1990 ·.

1. 9-Le. fı. k.··.oş. a• B.el..ed. iy· · e-.·.·.s.·.r..T. .a11./hi-L. e. fı. ko.···.şa··· .•.a. ·e. le··. d. iyesi Yayınlan ,Lefkoşa. /Kıbrıs-Kasım.1991
. _ · _. .
>: _·-_.. ' :.. ' : ·_ ·: /' . ._· > . . . . .·. . .
20-M Necati Özkan1899~1970 INecatiÖzkan Vakfı• Yayınları, 1997
21-M./Neçath()zkan1EJ99-197()·•.IINecatiÔzkan

Vakfı Yayınları, 1997

22-M.Necati Özkan1899-1970 ·111/NecatlÖzkan Vakfı Yayınları, 1997
23-M. Necatl.Özkan1899-1970

IV Necati Özkan Vakfı Yayınları, 1997

24-0rtak Vatan, Ptilitis Servas, (Galeri Kültür Yayınları-Lefkoşa-1999)
25-Özgür/ük ve Barış 27 Yaşında,SamtayVakfı,Temmuz,2001
26-Temel Britannıca,Ana

Yayıncılık-c:7--Hürriyet

Ofset-Şubat1993

27- Türk'ünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazı.I Küçük, Hali/Sadrazam,

Kasta$ Tarihsel Araştırmalar

Dizisi,Temmuz·J996
28-RaufDenktaş'a
29-150Soruda

Armağan; Yakan Gumalıoğlu~Erol Cihangir, Turan Kültür Vakfı,. Ankara,. Mart 2000

KıbrısSorunu-

Sabahattin ismail-Kastaş Yayınevi-1998

30-Yeni Çizgi,• Serdar R. Denktaş ,Lefkoşa/KKTC, 1996
31-Yunan Sorunu-Nurettin Türsan-Ankara; 1987
32-1571 'den Kuzey Kıbrıs Türk Gumhuriyeti'ne KıbrıS Sorunu (iç Etkenler), Sabahattin İsmail, K.K.T. C Turizm
ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Istanbul, 1.986
33~1821 'denBu Yana Kıbrıs Türk'ünün Bilinmeyen Taraf/arr, Gösterdiği Kahramanlık/ar, TiirklüğünGururve
Şerefini Koruma Mücadeleleri, Dr. Fazı/Küçük;
OrtakYayını, Kasım2000

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve K.K.T.G. Kamu İşçileri Sendikası

