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bahar partisi

Dernek çat›s› alt›nda yapt›¤›m›z bilgilendirme
ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yan› s›ra çeflitli
partiler de düzenlemekteyiz. Bu tür
etkinliklerle de genç olman›n getirdi¤i e¤lence
ihtiyac›n› da gidermekteyiz.Bu sene de KGP
olarak birincisi ‘Reggae Bar’da ikincisi de
‘Hideout’ da bahar partilerimizi yapt›k.
birincisinde bize djlik yapan Elmas
arkadafl›m›za ve ikincisinde de organizasyonu
üstlenen Burak, Tolga, Emek ve Mahmut’a
teflflekkürlerimizi bildiriyoruz..
‹brahim Özcoflar

Evet arkadaşlar, iyi ya da kötü ama benim açımdan bitmesini
istemediğim koskocaman bir üniversite dönemi bitmek üzere.
Eskilerin hatırlayacağını sanırım ki, ilk olarak Nota Arts Bar'da
başlayan müzik gecelerimiz, daha
sonraları Manastre Bar'a taşınmıştı ve
uzun bir müddet orada devam etmişti.
Manastre Bar'da çok güzel gecelere hep
beraber imza attık. Daha sonraları Grup
Drifilli ve KGP gençliği olarak hep
birlikte 'HANGİ BAR'a geçtik? Evet,
Hangi Bar'a geçtik ve bu senenin ilk
dönemi orada eğlence dolu geceler
düzenledik. Hangi Bar'ın fazla büyük
bir mekan olmamasına rağmen, soğuk
kış gecelerinde hep birlikte söylediğimiz
yabancı, Türkçe ve barış içerikli

şarkılarımız; oyunlarımız ve danslarımızla o minik mekanı
içimizin sıcaklığıyla ısıttık. Ayrıca, Grup Drifilli olarak ülkemiz
Kıbrıs parçalarına da farklı bir yorum katarak hep birlikte

seslendirdik. Daha sonraları kısa bir
süre de olsa Radyo Bar'a transfer olup,
orada da Grup Drifilli olarak müzikli
gecelerimize devam ettik. ÇALDIK,
SÖYLEDİK, COŞTUK, EĞLENDİK.
Bu dört senelik dönemde, genelde
beni dinlemekten usanmayıp yalnız
bırakmadığınız için hepinize teşekkür
ederim. Umarım bu güzel geceleri
unutmazsınız. Önümüzdeki senelerde
birlikte olmak dileklerimle...
Örge Volkan

Acısıyla tatlısıyla hep beraber bir dönemin daha sonuna
geldik. Birlikte birçok etkinlik düzenledik. Bunlardan biri de
her sene olduğu gibi bu sene de düzenlenen KGP İstanbul
Halı Saha Turnuvası’ydı. Maçlar her pazar Beşiktaş’taki
Muradiye Spor Kulübü’nün halı sahasında oynandı.

Bu sene turnuvaya geçen sene olduğu gibi 6 takım
katıldı. Bunlar Bufavento, Gannav, Crows, Midas, Babaullo
United ve FC Drifilli’ydi. Bütün takımların birbirine yakın
güçlerde olması ligimizi çok zevkli bir hale getirdi. Her hafta
birbirinden zevkli, çekişmeli ve bir o kadar da kıran kırana
maçlar oynandı. Fakat maçlar bu kadar zevkli geçmesine
rağmen final maçı dışındaki maçları izlemeye gelen seyirci
sayısının çok az olması turnuvamızın en büyük eksisi olarak
gösterilebilir. Umarım önümüzdeki senelerde maçlara daha
çok seyirci gelir.

Ligimize bir göz atacak olursak geçen seneki kadrosunu
koruyan Bufavento ve Gannav takımları şampiyonluk için
iddialı takımlardı. Yeni kurulan diğer takımlar da son haftalara
kadar play-offlara kalabilmek için mücadele verdiler. Çift
devreli lig usülüne göre oynanan maçlar sonucu ilk 4e giren
Gannav, Midas, Bufavento ve Crows yarı final oynamaya hak

kazandılar.
Derneğimizde çekilen kura sonucu yarı final eşleşmeleri
Gannav-Bufavento ve Midas-Crows olarak belirlendi. Bu
maçlarda Crows’u 8-7 mağlup eden Midas ve Gannav’ı 9-4lük
skorla yenen Bufavento finale yükseldiler.

Final maçında ise bu seneki çoğu maçta olduğu gibi
yine büyük çekişme vardı. Yaklaşık 20-25 kişinin izlediği
maçta berabere biten ilk yarının ardından ikinci yarıdaki
etkili oyunuyla maçı 7-4 kazanan tecrübeli Bufavento ligimizi
şampiyon olarak tamamladı. Midas ise ligi ikinci sırada bitirdi.
Gannav ve Crows takımları yarı finalde elenerek üçüncü ve
dördüncü sırayı aldılar. Babaullo United ve FC Drifilli takımları
ise yarı finale kalamayarak beşinci ve altıncı sırada kaldılar.
Bana göre bu ligin düzenlenmesindeki en büyük amaç yoğun
ders temposundan biraz olsun kurtulmak ve spor yaparak
stres atmaktır. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Maçların
hemen hemen her pazar oynanması da ligin devamlılığı
açısından sevindirici bişey. Dilerim ki önümüzdeki senelerde
de turnuvaya katılım istenilen düzeyde olur ve her sene bu
turnuva düzenlenir. Ayrıca diğer arkadaşlarımızın da haftasonu
gerçekleşen bu organizasyona seyirci olarak katılması da en

halısaha turnuvası

müzikli geceler
Müzik, bir noktada söylenmek ya da anlat›lmak istenen sözlerin, duygular›n notalarda flekillenmesidir. Porte (dizek) üzerindeki o
küçücük simgelerle bazen öylesine güzellikler anlat›lmaktad›r ki, insano¤lu alabilece¤i hazz›n en doyumsuzunu al›r.

En yaklaştığımız dönemde sona
Yine inancımızı, mücadelemizi
Bıraktık yarı yolda
Ama çok geçmeyecek silkinmemiz
Biz, biz oldukça
Biz filiz oldukça
Biz kurumadıkça
İnanın çok geçmeyecek yaşamamız
Hür bir ağaç gibi
Usta Nazım’ın ormanında.

Üçüncü sayımızı siz Kıbrıs gönüllüleri ile
paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.Bu
sene çabaladık, tartıştık ama sonunda KGPlilere
yakışacak şekilde KGP olarak tek yumruk olarak
davrandık. Yaz dönemi dergimizi, yine Kıbrıslı gençlik
olarak üstlenmemiz gereken sorumlulukları bir kez
daha hatırlamak ve hatırlatmak için büyük bir özenle
hazırladık. Önceki iki sayımızı da  özveri ile
hazırlamamıza rağmen bu sefer hazırlıklara erken
başlamamız ve tecrübe kazanmamız nedeniyle bu
sayımızla size kendimizi daha çok tanıttığımızı
düşünüyoruz.

Bu sayımızda ‘Kıbrıs Barışı’ umudumuzun hiç
sönmeden giderek arttığını ve bu kararlılığımızın sadece
sözde kalmadığını Atina gezimizle başlattığımızı
göreceksiniz. Geçen sene yaptığımız Atina ziyaretinde
kazandığımız arkadaşlıkları daha büyük bir kitleyle
ilerlettiğimize tanık olacaksınız. Bunun yanında Atina’da
katıldığımız Avrupa Sosyal Formunda duyarlı kitlelerle
birlikte olarak dünya meselerine bakış açımızın daha
da genişlediğinin farkına varacaksınız.

Dergide görecek olduğunuz Kıbrıs geleneklerini
sürdürmek için yapılan aktivitelerden tutun da, 43 yıl
önce bir haziran ayında kaybettiğimiz büyük bir şair
olan, hep güzel dünya uğraşı veren Nazım Hikmet’e
kadar birçok konuyla sizinle birlikte olmaya çalıştık.
Daha geniş bir kitleyle hazırlanan bu sayımızı keyifle
okumanız dileğiyle. Solduyunuz hiç eksik
olmasın…………

Barış mücadelesi veren ve yükseköğrenim

örgütlülüğü olan biz Kıbrıslı Gençlik

Platformuna gösterdikleri özen ve verdikleri

katkılardan dolayı;

Güzelyurt İlçesi Geliştirme ve Kalkındırma

Derneği’ne

Cumhuriyetci Türk Partisi Gençlik Kollarına

Kıbes'e

Av.Hüseyin Malyalı'ya

Dr.Ali Pasaoğlu'na

Doğuş Barci'na

teşekkür ederiz.......

Teşekkür
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 4-7 May›s tarihleri aras›nda KIBES’le birlikte
KGP olarak Atina’da gerçeklefltirilen Avrupa
Sosyal Formu’na kat›ld›k. Tüm kat›lan arkadafllar
için yaflanmas› gereken bir deneyim olmufltur.
Dünya’y› tehdit eden konular gün yüzüne
ç›kar›lm›fl ve ‘Baflka Bir Avrupa Mümkün’
denmifltir. Bu etkinli¤in yan›s›ra Atina’da okuyan
ve Akel’in üniversite örgütlülü¤ü olan Prodeftiki
ile temaslar gerçeklefltirilmifl ve tabiri yerindeyse
‘arap saç›na’ dönmüfl ‘K›br›s meselesi’ hakk›nda
görüfl al›flverifli yap›lm›flt›r. Bizi misafir eden
tüm K›br›sl› Rum arkadafllar›m›zla K›br›s’ta
hareketli¤in devam› konusunda sözlefltik.
Ulafl Akal

Atina ziyareti

lokalimiz
Beyo¤lu’nda yer alan ‹stiklal Caddesinde bulunan
dernek binam›zda her cuma gecesi, çeflitli konulara
iliflkin sohbet toplant›lar› yapmaktay›z. Böylece
üniversiteli gençler olarak gerek ülkemizde gerek
dünyadaki meydana gelen olaylara iliflkin
düflüncelerimizi paylafl›yor ve çözüm yollar› ar›yoruz.
Bunu yan›nda çok k›s›tl› imkanlar›m›z olsa dahi imkan
buldukça dernek binam›zda film gösterimleri ve
içeri¤indeki konuya iliflkin toplant›lar düzenliyoruz.
Refika ‹nce

Dernek olarak iki toplumlu
organizasyonlara herzaman destek vermeye
çal›flm›fl›zd›r. Bu k›fl 19 flubatta Trodos’ta
düzenlenen iki toplumlu siyasi-kültürel
etkinli¤e KGP, KIBES, EDON ve baz› siyasi
örgütlerle organizsyonunda yer alm›flt›r.
Bas›n toplant›s›nda kuzeyden gelen
örgütlerin sözcüsü olarak  KGP,  ‘Birleflik
ve Federal bir K›br›s’ için vermekte oldu¤u
mücadeleyi bir daha dile getirme f›rsat›
yakalam›flt›r.
Serkan Karas

Derne¤imizin her y›l  geleneksel
olarak düzenledi¤i bahar pikni¤i,
bu y›l da nefle içinde
geçti.Okullar›m›z›n yo¤unlu¤una
ra¤men birçok arkadafl›m›z›n
kat›l›m›yla memleketimizdeki s›cak
ortam› Buyuk Ada’da May›s ay›n›n
 güzel bir cumaertesinde
oluflturduk. Mangal bafl›
sohbetleriyle, söylenen K›br›s
flark›lar› ile bu y›lki pikni¤imiz de
unutulmazlar aras›na girmifltir. Bu
tür sosyal etkinliklerin dostluk
ba¤lar›n› ne denli güçlendirdi¤ine
birkez daha hepbirlikte tan›k olduk.
Gelecek y›lki pikni¤imizde yeniden
hepberaber olmak dile¤iyle…
Kemal Kiraz

geleneksel bahar pikniği

Trodos



2004 referandumundan sonra Kıbrıs’ta birçok durumun değişmesi ve daha
hareketli günlerin yaşanması bekleniyordu. Fakat bunun tam aksine, Kıbrıs sorunun
çözümüne bir durağanlık, bir sessizlik geldi. Başka bir deyişle, sorun çıkmaza girmiş
gibi duruyor. Bazı kişilerin bu durağanlığın ardından barışa olan inançlarını,
ümitlerini kaybetmesini yadırgamamak gerekir doğrusu. Elbette ki referandum
Kıbrıslı Türkler üzerine olan bazı dogmaların değişmesini sağladı. Dünya kamuoyunda
yıllardır barış karşıtı olarak bilinen Kıbrıslı Türkler Annan Planına verdikleri destek
ile istemlerini ortaya koymuşlardır: BİRLEŞİK KIBRIS CUMHURİYETİ. Kıbrıs Rum
kesiminde ise birleşmeyi desteklemeyen partilerin çokluğu bilinmekte. Buna, Plana
HAYIR demekle AKEL de bu süreçte katılmıştır. Böylece ezici bir çoğunlukla Annan
Planı kabul edilmemiştir. Gün geçtikçe Kıbrıs Rum kesimindeki bu durumun değişmesi
beklenirken aslında değişen pek de birşey olmadığı görülüyor.

AKEL’in tutumunu değiştirmesi gerekiyor.

Kıbrıs Rum kesiminin sol kanattaki en güçlü partisi olan AKEL’in faşizan bir
cumhurbaşkanını desteklemesi kabul edilir bir durum değildir. Bu destek, partinin
kendi sosyalizm anlayışına ters düşmesi ve kendinden ödün vermesi anlamına
geliyor.

Kıbrıs Rum kesiminde 21 Mayıs 2006 tarihinde yapılan genel seçimler,
Güney’de milliyetçiliğin az da olsa yükselişte olduğunu gösterdi. AKEL’in oyu yüzde
3.55 oranında düşerken, milliyetçiliği öne çıkaran küçük partilerin oyundaki artış
bana gore altı çizilmesi gereken bir konu. Diğer yanda, Kuzeyde yaşayan Kıbrıslıları
azınlık olarak niteleyen ve Kıbrıs sorununda çözümü çıkmaza sürükleyen Rum
kesimindeki statüko, Papadopulos’un partisi yükseliş kaydetti. Bu partinin yükseliş
göstermesi önümüzdeki günlerde Papadopulos’un Kıbrıs konusundaki politikalarının
ve söylemlerinin daha da sertleşeceğini gösteriyor.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, yeni yetişen kuşağın, biz gençlerin, adaya
barışı getireceğine hiç kuşkum yok. Bunu bu kadar kendimden emin söylememin
nedenini bir anektodla anlatmaya çalışayım. KGP olarak 4-7 Mayıs tarihleri arasında
katıldığımız Avrupa Sosyal Formunda  Neo-Liberalizm ve Emperyalizme karşı bir
yürüyüş mitingi yapıldı. AKEL’in üniversiteli gençlik kolu olan proleftiki den olan
arkadaşlarımız ile birlikte katıldığımız bu miting sırasında birlikte  attığımız  bazı
sloganlar birçok gerçeği ortaya koyuyor:

KIBRISTA BARIŞ ENGELLENEMEZ, KIBRIS KIBRISLILARINDIR…

İngiltere ve Amerika gibi emperyal güçler kendi küçük çıkarları uğruna ada
da yaşayan insanlara tarih boyunca zarar vermişlerdir. Bugüne kadar gerçek
bağımsızlığı yaşayamayan bu toplumların artık el ele verip bağımsızlıklarını
kazanması gerekmektedir. Biz gençlerin üstüne düşen bu mücadeleden
vazgeçememektir. İnanın bu mücadele birlik ve dayanışma içinde mutlu sona
ulaşacaktır.

BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA!

Çağrı Coşar

Kıbrıs’ta gelinen nokta…

politika



K›br›s’ta yaflanan geliflmeler gün geçtikçe daha karmafl›k
hale gelmeye bafllad›. Adam›zda oluflan politik meydan savafl›
ortam›,daha önce bölünmüfllü¤ü sa¤layan toplumsal çat›flmalar›n
ortak yaflama verdi¤i zararlar› vermeye bafllad›.’K›br›s sorunu
nereye varacak?’ sorusunun cevab› yurdunu seven ve yurdunda
yaflamak isteyen herkesin kafas›n› kar›flt›ran bir belirsizlik oldu
art›k.Do¤du¤umuz günden kendi kiflili¤imizi kazanana kadar
toplumsal düflünüflten uzak ‘bireysel düflün ve hareket et’
felsefesiyle büyütülen biz gençlere sunulan bu belirsizlik ortam›
da biz gençlerin bar›fl umudumuzu yitirmemizi ve ‘bireysel
düflünüfle’ daha çok yaklaflmam›z› sa¤l›yor.Bu umutsuzluktan
kurtulmak için dünya meselelerini merak eden, ça¤dafl yaflam›
ve adaleti kazanmak için çabalayan
b i r t o p l u m o l m a m › z
gerekmektedir.

K›br›s sorununu dünya
meseleleri d›fl›nda kendi içinde iki
toplumun yaflad›¤› güven sorunu
olarak görmek ve d›fl etkenlerin
etkisini gözard› etmek ileride
kazan›lmas› olas› ortak yaflam›
k a z a n m a d a n
kaybetmektir.Ortado¤u’da yaflanan
karmaflan›n güçler kavgas›
oldu¤unu ve bu bölgede tek güç
olmaya çal›flan Amerika’n›n
bölgedeki istikrars›zl›ktan fayda
sa¤lamaya çal›flt›¤›n› ve buna
karfl›n iler ide bu bö lgede
Amerika’n›n sahip oldu¤u kadar
söz sahibi olmak isteyen AB’nin
de bölgede istikrars›z bir AB
topra¤› istememesi K›br›s’ta
yaflanan karmaflan›n en önemli
pekifltirici unsurlar›d›r. Bu iki
sözde müteffik ama gerçekte rakip aras›nda tek bafl›m›za satranç
masas›nda piyon oldu¤umuza ve bize yard›mc› olmaya pek
hevesli Amerika’n›n da kara kafl›m›z,kara gözümüz içn bize
yard›m etmeyece¤ine göre bizim tek çaremiz olarak kendimiz
gibi piyonlarla önce baflka bir Avrupa’y› yaratmak, ve  onlarla
 birlikte masan›n en güçlü ve en önemli tafllar› olup baflka bir
dünyan›n kurucular› olmakt›r.Bunu sa¤lamak için de dünya
meselelerine de duyarl› olarak kendimizi varabilece¤imiz en
üst noktaya tafl›makt›r.‹leride de¤iflmesi kaç›n›lmaz olan dünya
düzeninin d›fl›nda kalmak yani ‘baflka bir dünyan›n’ d›fl›nda
kalmak istemiyorsak içimizdeki sorunlar› aflmak en önemli
ödevimizdir.

Bu de¤iflim bizim yani toplumlar›n elimizde olan
de¤iflimdir.Bunlar› yaflam›m›za aktarmak için dünya düzeninin
de¤iflmesini beklemek bizim kendi sonumuzu haz›rlamam›zd›r.Bu

yüzden kendimiz düzeltmek için yönetimleri de¤ifltirmeyi
kendimize hedef olarak belirlememeliyiz. Yönetimlerin de¤iflmesi
ile her fleyin bir anda de¤iflece¤i fikrine varmak sadece ve
sadece K›br›s’›n daimi bölünmüfllü¤üne ant içmifl dinazor
zihniyetlere hizmet etmektir. Art›k zihniyetlerimizde devrimi
gerçeklefltirmenin zaman› geldi de geçiyor. Geçmiflte yaflanan
karanl›k y›llara dönmemek için K›br›s’ta yaflanan sorunlar› hep
beraber gö¤üslememiz gerekmektedir. Yaflanan sorunlar›
iktidar›n nimetlerinden kimin daha fazla faydaland›¤› ve
faydalanaca¤› gibi bizi bölen bireyselcilik zeminine indirmekle
bir yere varmak mümkün  de¤ildir. Yönetimi sosyal adalet için
de¤ifltirdi¤imizi unutmamak ve politikac›lar› da statükonun

devam›n› sa¤lamalar› yerine toplumsal düflünmeye zorlamak
gerekmektedir. Politikac›lara göreve getirilme sebeplerini
hat›rlatmak bizim görevimizdir Bunu yapmak için de kendi
zihniyetlerimizdeki de¤iflimi gerçeklefltirmek ve toplumsal
hareket etmek gerekmektedir. Bununla beraber iki toplumun
da beraber yaflayaca¤› çocuklar›n› beraber büyütece¤i bir adada
yaflamak için içimize giren ve girmeye çal›flan bar›fl karfl›t›
zihniyetleri iyi tan›mak ve onlar›n oyunlar›na alet olmamak da
bizim en fazla dikkat etmemiz gereken sorunlardand›r.

Adam›z› bar›fl karfl›t› d›fl güçlerin egemen oldu¤u bir
adaya, büyük patronlar›n sermayelerini geniflletmek için
kulland›¤› toprak parçalar›na dönüfltürmek istemiyorsak her
zaman ve her yerde ‘B‹RL‹K, MÜCADELE, DAYANIfiMA’ sözlerini
dudaklar›m›zdan ve en önemlisi zihinlerimizden eksik
etmemeliyiz.

Osman Erçal

Değişim için toplumsal düşün

politika



Bu olay dünya düzeninin de¤iflimini tetikledi.
Birkaç yüzy›ldan o güne kadar dünya ekonomik
sistem olan kapitalizm, dünya düzeni haline
geldi. Bununla beraber ideolojiler do¤du. Üç
ana ak›m oluflturan bu ideoljiler liberalizm,
Marksizm ve ‘conservatism’
(muhafakazarl›k)’d›r. Ço¤umuzun az biraz
bunlar›n ne oldu¤unun bildi¤ini
varsay›yorum.Benim burda odaklanmak
istedi¤im liberalizmden do¤an
“neoliberalizmdir”.Amerika’y› Irak’› iflgal
ettiren, afl›r› sa¤› uyand›ran, zengini daha da
zengin, fakiri daha da fakir yapan
neoliberalizm.

Neoliberalizm süreci 1970’deki petrol
kriziyle h›z kazand›. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›
sözde komünist ‘tehlikeye’ karfl› Avrupa
devletleri birfley yapmak zorundayd›.Sonuç
olarak ‘sosyal devlet’ do¤du. ‹flçi, çal›flan
haklar›n›n devlet taraf›ndan olabildi¤ince
savunulmaya
çal›fl›ld›¤›(sendikalaflma,emeklilik,sigorta vb),
sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, iletiflim gibi temel
haklar›n devlet taraf›ndan ücretsiz sa¤land›¤›
bir model ortaya ç›kt›. Devlet ayr›ca
Keynesci(Kapitalizmin büyük buhrandan ç›k›fl
formülü; gerekti¤inde piyasaya müdahale
etmek) ekonomik politikalarla piyasay›
denetliyordu.Tüm bunlar Avrupal›lar›
komünizmden ‘uzak’ tutmay› baflard›. Ama
70’lere gelindi¤inde petrol kriziyle de üretim
fiyatlar›n›n iyice artmas›, daralan kâr marjlar›
 flirketleri tatmin etmemeye
bafllad›.Kapitalizmin bir ç›k›fl yolu bulmas›
gerekiyordu.

Buna paralel olarak 70’lerden bafllayarak
 80’ler ve 90’ler boyunca özellikle Avrupa ve
Amerika’da muhafazakar iktidarlar ortaya

ç›kmaya bafllad›. Amerika’da Raegan,
‹ngiltere’de Tatcher . fiili’de sosyalist Allende’yi
darbeyle deviren Pinochet ve Tükiye’de de
askeri darbe ard›ndan Turgut Özal iktidara
geldiler. Bütün bu iktidarlar profil olarak
ayn›yd›.Hepsi de muhafazakard›.Hepsi de
‘kapitalizmin’ krizden ç›k›fl yolu için buldu¤u
formülü uygulamak üzere iktidara getirdi¤i
kiflilerdi.

Tüm bu iktidarlar›n giriflimiyle özellikle
80’ler ve 90’lar boyunca dünya, kamu
iflletmelerinin özellefltirilmesine(Telekom’un
özellefltirilmesi gibi), iflçi
haklar›n›n(emekliliklerin devletten ç›k›p özel
sektörün alan›na girmesi gibi) ve
sendikalaflman›n zay›flamas›na(Tatcher’›n
80lerde grevi bir süre yasaklamas› gibi), ticaret
bariyerlerinin kald›r›lmas›na(serbest ticaret
politikalar›;Çin mallar› “istilas›” gibi),
flirketlerden al›nan gelir vergilerinin azalmas›na
tan›k oldu.

Neoliberalist politikalarla devlet,
flirketler için gelir vergisini azaltt¤›ndan dolay›
bütçe olarak küçüldü. Ve bundan ötürü eskiden
verdi¤i hizmetlerden elini çekmeye bafllad›.
Özel okullar ortaya ç›kt›, kütüphaneler
kaynas›zl›ktan özellefltirildi veya kapand›,
ulafl›m ve iletiflim özellefltirildi. Neoliberalizm
için her alan›n özelleflmesi kilit bir harekettir.
Neoliberalizm dönemi devletlerin dönemi
de¤ilidir.Art›k dünyadaki bafl aktörler çokuluslu
flirketlerdir. Dünyadaki en zengin 100
kurumdan 51’i flirketler, 49’u devletlerdir.
Dünya ticaretini 33%’ü flirketlerin kendi alt
flirketleriyle yapt›¤› al›flverifllerdir.Bu veriler
ve markalarla çevrilmifl hayat›m›z bunu aç›kca
göstermektedir.Çokuluslu flirketlerin analizi
neoliberalizmin ana hatlar›n› gösterecektir.

Neoliberalizm, umut...

Serkan Karas

Herşey yüzyılların getirdiği sermaye birikimiyle palazlanan burjuva
takımının yönetimde tamamıyla söz sahibi olmak istemesiyle başladı.
Halkın kraliyetin sefahatine ve vurdumduymazlığına ayrıca kilisenin
açgözlülüğüne-o günlerde kilise Fransadaki toprakların üçte birine sahipti
ve bunlardan vergi alıyordu- karşı olan birikmiş öfkesini kullanan Fransız
burjuvası yönetimi değiştirme hareketi başlattı. Herkesin bildiği 1789
Fransız burjuva devrimi gerçekleşti.
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Neoliberalizmin biraz daha detay›na
indi¤imizde ,yukardakilere ek olarak
göreceklerimiz;
1)‹fllerin kontratlarla yüklenicilere veya alt-
yüklenicilere devredilmesi.Bir kurumun veya
flirketin her parça ifli, departman› vs.
kontratlarla bu ifllerle ilgilenen
ajanslara,tafleron firmalara vb. devredilir.
British Railways özellefltirildikten sonra 30,000
anlaflmayla(contract) farkl› flirket veya kiflilere
ifl devredildi. Nike, Levis,Adidas vb. gibi
flirketler nerdeyse tamamen
fabrikas›zd›r(Üretim bu flirketler için iflin en
önemsiz yan›d›r.Önemli olan reklam ve
pazarlamad›r). Üretim daha çok Güney Amerika
ve Asya’daki yüklenici ve alt-yüklenici tafleron
firmalara kontratlar yap›larak devredilmifltir.
Üretim ‘serbest ticaret alanlar›’ denilen ve
yeni tip köleli¤in hüküm sürdü¤ü, ‘flansl›’
çal›flanlar›n saatte en fazla 80 cent ald›¤›
bölgelerde gerçeklefltirilir.Microsoft’ta çal›flan
her 3 kifliden 1’i ifl ajanslar›n›n
çal›flanlar›d›r.Yani Microsoft’ta
çal›flmamaktad›rlar.birçok ifl ajanslarla yap›lan
anlaflmalarla devredilmifltir.
2) Devletin her alanda kâr› düflüren her
düzenlemeyi kald›rmas›
3)Ticaretin afl›r› h›zlanmas› ve sanallaflmas›.
4)’Kamu yarar›’ diye bir kavram›n
kaybolmas›.Kamu yarar›na olan hizmetlerin
bireylerin kendi kendilerine halletmelerininin
beklenmesi.
5)Her alan› ve her detay›n özellefltirilmesi,
patentlenmesi veya telif hakk›n›n
al›nmas›.Örnek olarak; insan genomunun
çözülen parçalar›n›n flirketler taraf›ndan
patentlerinin al›nmas› gösterilebilir. Böylece
o parça üzerine yap›lacak her araflt›rmadan ve
yaz›dan para al›nacakt›r. Bütün dünyaca bilinen
‘Mutlu y›llar’(Happy Birthday!) flar›k›s› dev
medya flirketi AOL Time Warner  taraf›ndan
telif hakk› al›nm›flt›r ve bir filmde bu flark›y›
kullanman›n bedeli 10.000 dolar olarak
belirlenmifltir.Bolivya’da bütün su kaynaklar›
Amerikal› bir flirkete sat›lm›fl ve flirket ya¤mur
suyu toplayanlara para cezas› vermiflti.

Tüm burda bahsettiklerimin hayat›m›za daha
önceki dönemlerde görülmeyen olumsuz  bir
sürü getirisi vard›r. Biz ebeveynleri gibi
hayatlar›na  çizgisel bir plan öngörmeyen ve
önü sürekli belirsiz olan bir nesilsiz. fiu an
çal›flt›¤› iflte daha ne kadar çal›flaca¤›n›
bilemeyen, her an kovulabilecek veya ifl
de¤ifltirebilecek, iflsiz kal›rsa emeklilik aidat›n›
yat›ramayacak ve ilerde bir emeklili¤e sahip
olamayacak, ifl saatleri esnek olan,
cumartesileri çal›flan, ifl yerindeki rekabetten
afl›r› bireyci, güvenmeyen, güvenilemeyen,

tükettikçe mutlu olan, düflük ücretli bir nesil.
Devlet zorbal›¤›yla, e¤itimle,televizyondaki
imajlarla vaat edilen hayat tarz›yla, tüketimin
yüceltilmesiyle apolitize olmufl bireyci ve
toplumsal hareket kültüründen yoksun bu nesil
düflünceli kiflileri kötümserli¤e sürükleyebilir.
‹flte tam bu noktada,kötümserli¤e düfltü¤ümüz
anda, mücadeleden kopar ve sisteme bir savafl
daha kazand›r›r›z. Latin Amerika’daki anti-
kapitalist hareketleri, Dünya ve Avrupa Sosyal
Forumlar›n›, Cenova G8 protestolar›n› , Carlo
Giulianileri görmek, geçmifl deneyimleri ,
umutlu olmak ve sürekli mücadele etmek
yar›nlar›n kurtar›lmas›n› sa¤layacakt›r.O yüzden
iyimserlik, birlik ve mücadele...
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Başta AKEL olmak üzere, iki toplumun sol güçleri iki bölgeli – iki toplumlu
federasyon çözümüyle, ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesi yönündeki
inançlarını somut olarak ortaya koymuşlardır. Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler,
EOKA B’nın ve Cunta’nın faşist darbesinin ve Türkiye’nin işgalinin sonuçlarının
bedelini 1974’ten beri her gün ödemektedirler. Darbe ve işgalin Kıbrıs sorununa
bulanacak çözümün içeriğinde izlerinin olacağını AKEL geçmişte defalarca dile
getirmiştir. Bu gerçekliği tanımayanlar, özünde 1974 temmuzunda işlenen çifte
cinayeti de tanımamaktadırlar.  Hatta bulunacak çözümde, 1963 – 64 ve 1967
yıllarında iki toplum arasında yaşanan, kin ve güvensizlik duygularının
güçlenmesine yol açan olayların, halkımızda bıraktığı yaraların izleri de olacaktır.

Kıbrıs solunun
ortak mücadeleleri

Nikos Mudurospolitika
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EDON Merkez Konseyi üyesi

1974 y›l›ndan itibaren AKEL, ülkemizin yeniden
birleflmesinin yegane biçiminin federasyon çözümü
oldu¤unun ve çözüm için katk›y› sa¤layacak unsurun
iki toplum aras›nda yeniden yak›nlaflma oldu¤unun
anlafl›lmas› için tutarl›l›k içerisinde çal›flt›.  Bu
politikas› nedeniyle, AKEL “VATAN HA‹NL‹⁄‹”
suçlamas›yla karfl› karfl›ya geldi. Halbuki, zaman›n
geçmesiyle ve sürekli mücadele ile, AKEL’in ortaya
koydu¤u gerçek yurtsever tutumun hakl›l›¤›
kan›tlanm›flt›r.

AKEL’in politikalar›n›n ve özellikle partinin yeniden
yak›nlaflma politikas›n›n hakl›l›¤› tesadüf bir olay
de¤ildir. Memleketimizin bütün iflçi s›n›f›n›n partisi
olan AKEL, seksen y›ll›k tarih tafl›yan AKEL s›radan
insanlar›n ve çal›flanlar›n bilicinde derin ve köklü
bir partidir.  K›br›s sorununda do¤ru bir çözüm
bulmam›z için AKEL’in politikalar› ve mücadeleleri
tek ve gerçek garantidir.  AKEL’in politikalar› ve
mücadeleleri tamamen K›br›s iflçi s›n›f›n›n tarihsel
yönüne ve genel olarak K›br›sl› Türk ve Rum
çal›flanlara yans›t›ld›¤› için hem AKEL hem de K›br›s
Sol hareketi çözümün tek ve gerçek garantisidir.

Bu çerçeve içinde, 1974’de halk›m›z›n trajik
bölünmüfllü¤ünden sonra ortak bir mücadele
kurmak amac›yla AKEL bütün K›br›sl›rumlar›n ve
K›br›sl›türklerin ilerici ve demokratik güçlerini bir
araya gelmeleri için ça¤›rm›flt›r.  2004’deki
referadumdan sonra ortak mücadeleye ihtiyac›m›z
daha büyük bir flekilde ortaya ç›km›flt›r. Kuflkusuz
olarak, referandum çözümün yönünde ve ayr›ca
iki toplumun iliflkilerinde önemli bir durakt›r, fakat
yolun sonu da olmam›flt›r.  Bütün K›br›s halk›n›n
endiflelerini tatmin etmemifl olan bir teklif
oldu¤undan dolay›, bu noktada da kal›c› bir çözüm
bulunamam›flt›r. Maalesef, Anan Plan›n›n son
yay›m› ifllevsel ve uzun zamana dayan›kl› bir çözüm
vermemifltir. Bunlar›n d›fl›nda K›br›sl›rumlar›n
güvensizlik duygular›n› olumlu bir yöntemle tatmin
etmemifltir.  Makul duygular ve elbette
K›br›sl›türklerin ç›karlar›na karfl› olmayan
duygulard›.
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‹ki toplumda da öncü güç olan Sol ile K›br›sl›rumlar
ve K›br›sl›türkler birbirlerin endiflelerini alg›lamak
zorunda kalmaktad›r.  Ayr›ca memleketimizi ve
halk›m›z› birlefltirecek olan iki toplumlu – iki bölgeli
federasyon çözümüne ulaflmak amac›yla iki toplum
birlikte mücadele etmelidir.  Ayn› zamanda
bulunacak federal çözüm iki toplumun ç›karlar›na
karfl› olmayan bir çözüm olmas› gerekmektedir.
Gerçekten ba¤›ms›z ve yeniden birleflmifl K›br›s
kurmak amac›yla, memleketimizin gerçek
efendisinin K›br›s halk› olmas› için AKEL’in talepleri
bütün halk›m›z›n, yani K›br›sl›rumlar›n ve
K›br›sl›türklerin ç›karlar›na hizmet eden taleplerdir.
AKEL’in yurtsever ve demokratik talepleri yabanc›
askerlerle ve emperyalist ba¤lay›fllarla olmayan
bir K›br›s’a yöneliktir. Sonunda, bu taleplerin
K›br›s Sol hareketinin ortak mücadelesi ile yap›lmas›
gerekmektedir.

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, yurdumuzu tekrar
birlefltirmek ve geçmiflin yaralar›n› aflamal› bir
flekilde sarmak için tek çare ba¤›ms›z, iki toplumlu
– iki bölgeli federasyon çözümüdür. Federasyon
çözümü yurdumuz için ortak anlay›fl›
öngörmektedir, ayr›ca böylesi bir anlay›fl› aflamal›
olarak gelifltirecektir. Böylesi bir çözüm K›br›s’›n
yen›iden birleflmesi yan›nda, yeni bir demokratik
yap›da, ortak ç›karlar›m›z›n yeniden tan›mlanmas›n›
sa¤layacakt›r. ‹ki toplumlu – iki bölgeli federasyon
çözümü, kat›l›mc›l›¤› sa¤layacak ve bir toplumun
di¤eri üzerinde hegemonyas›n› önleyecek yegane
çözümdür. Çünkü federasyon çözümü, K›br›s’›n
gelece¤iyle ilgili olarak al›nacak karar ve

sorumluluklara kat›l›m›n, bütün K›br›s halk›na
yap›c› ve kolektif bir flekilde paylafl›m›n›
sa¤layacakt›r.

AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’›n,
Brüksel’de 26 Nisan 2006’da dedi¤i gibi “Dikenli
tellerin ülkemizin bedenini yaralanmas›n› bir daha
yaflamamak için, yeni trajediler yaflamamak için,
herkesin insan haklar›na ve özgürlüklerine sayg›l›
bir çözüm istiyoruz. Herkesin güvenli¤ini güvence
alt›na alacak bir çözüm istiyoruz. Hem
K›br›sl›rumlar›n, hem K›br›sl›türklerin kayg›lar›na,
beklentilerine ve vizyonlar›na yan›t verecek bir
çözüm istiyoruz. Halk›m›z› memleketinin gerçek
efendisi k›lacak bir çözüm istiyoruz ve böylesi bir
çözüme ba¤l›l›¤›m›z› dile getiriyoruz”.

Önümüzdeki süreç, K›br›s solunun mücadelesi
aç›s›ndan da büyük önem tafl›maktad›r. K›br›s iflçi
s›n›f›n›n ç›karlar› ortakt›r. Ülkenin birleflmesi için
K›br›sl›rum, K›br›sl›türk, Ermeni, Maronit ve Latin,
K›br›sl› emekçilerin sadece kendilerinin tayin
edebilecekleri ortak ç›karlar› için, K›br›s Solu
mücadeleye devam etmelidir. Mücadeleleriyle
K›br›s’›n ortak yurdumuz oldu¤unu ve olmaya da
devam edece¤ini kan›tlanm›fl olan güçlerin baflka
hedeflere yönelmeleri K›br›s’›n gelece¤i aç›s›ndan
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nedenlerden dolay›, K›br›sl›türk ilerici güçlerle
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gelece¤iyle tamamen özdeflleflmektedir.

Eflcinsellik, kiflinin kendi cinsine karfl›
aflk,cinsellik anlam›nda yak›nl›k duymas› olarak dar
anlamda aç›klanabilir. Asl›nda içerisinde o kadar
çok fley bar›nd›r›yor ki bunlar› anlamland›ramayan
nice muhafazakar kifli ve toplumlar eflcinselli¤in
karfl›s›na adeta bir ‘zebani’ gibi dikilmekte ve ard›
arkas› kesilmeyen elefltiriler ya¤d›rmaktad›rlar.
Bunlar›n bafl›nda gelenler eflcinselli¤in (lezbiyen,
gay, travesti, transeksüel,
biseksüel gibi)psikolojik bir
hastal›k oldu¤u ve tedavi
edilmesi gerekti¤i bir di¤eri
i s e t o p l u m a ö r n e k
oluflturdu¤u için bu derece
art›fl görüldü¤üdür. Oysa
hastal›k oldu¤u görüflü
yak lafl ›k 22 y › l önce
bilimadamlar› taraf›ndan
reddedilmifl ve bunun aksine
bir ‘tercih meselesi’ oldu¤u
görüflü ortaya at›lm›flt›r.
Hatta bu elefltiriyi yapanlar
cinsel tercihini eflcinsellikten
yana kullananlara karfl›
‘sap›k, kimlik bozuklu¤u
o l a n ’ t a r z › nd a a ¤ › r
b e n z e t m e l e r e d e
gitmektedir. Tabi ki bu da
bereberinde sosyal bask› ve içsel çat›flmalar›
getirmekte ve bu insanlar›n ‘kendini bulma’ sürecini
de zora sokmaktad›r.Sonuç olarak ortaya eflcinsel
kimlikten kurtulmaya çal›flan, homofobik(homofobi;
eflcinselli¤e karfl› önyarg›l› davran›fl biçimi sonucu
ortaya ç›kan eflcinsellik korkusu) bireyler ç›kmaktad›r.
‹flte bu flah›slar bask›lar ve önyarg›lar sonucu kendi
tercihlerini yaflayamamalar›ndan dolay› ruhsal
bozukluklar yaflamaktad›r. Ayr›ca hayatlar›n› eflcinsel
olmayan insanlar gibi ola¤an seyrinde yaflayam›yorlar
hatta onlara bu hayat yaflat›lm›yor.

Unutmayal›m ki eflcinsellik günümüzde ortaya
ç›kmam›flt›r. Tarihin sayfalar›n› kar›flt›rd›¤›m›zda

bugün bahsedildi¤i gibi özenme sonucu ortaya ç›kan
bir ‘moda’ olmad›¤› alg›lanabilir. Eskilerden örnek

verecek olursam Roma ‹mparatoru Neron’un kölesini
azat edip onunla eflcinsel evlilik yapm›fl oldu¤unu,
Sezar için ‘Bütün erkeklerin kar›s›, bütün erkeklerin
kocas›’ dendi¤ini ayr›ca Osmanl›’da da yer alan
‘o¤lanc›l›k’ mentalitesini görürüz.
Bat› toplumlar›nda art›k eflcinsellik ‘k›yamet alameti’
de¤ildir; hatta evlenmeleri, cinsel iliflkiye girmeleri,
evlat edinmeleri yasaklanmam›flt›r. Kifliler bu

tercihlerine ba¤l› yapt›klar›
eylemlerden dolay› ceza
almamakta; yasal olarak
b i r ç o k h a k l a r ›
bulunmaktad›r. Bunun
yan›nda kendi haklar›n›
savunan sivil toplum
ö rgü t l e r i , de rnek le r
kurmufllard›r ve böylece
örgütlü bir çat› alt›nda
k e n d i h a k l a r › n ›
aramaktad›rlar. (Türkiye’de
örgütlü bir eflcinsel derne¤i
toplumdaki bask›n görüflten
ötürü biraraya gelece¤i bir
d e r n e k b i na s › b i l e
bulamamaktad › r , her
ç a l d › k l a r › k a p ›
tercihlerinden dolay ›
yüzlerine kapanmaktad›r!)

Adam›zdaki yasal düzenleme de hiç içaç›c› de¤ildir.
Öncelikle ‘›rza geçmek’ suçunun yasadaki tan›m›na
bakt›¤›m›zda sadece kad›na karfl› ifllenebildi¤i; bunun
yan›nda bir erke¤in ›rz›na geçilemeyece¤ini anl›yoruz!
Yani bu suç bir erke¤e ifllenirse sonuç ne olur
bilemem. Di¤er bir hal yasalarda yer alan ‘do¤a
kurallar›na ayk›r› suçlar’ bafll›¤› alt›ndaki düzenlemeye
göre do¤aya ayk›r› cinsel münasebet suç say›l›p,
hakk ›nda hapis cezas › hükmedi lmifl t i r .
Tabi ki öncelikle toplum olarak kafam›z›n içindeki
‘örümcek a¤lar›ndan’ kendimizi kurtarmal›y›z.
‹çimizdeki öteki-yabanc› düflmanl›¤›n› silmeli, eflcinsel
alt kültürüne sayg›l› olmal›y›z. K›sacas› din,dil,›rka
dayal› ayr›mc›l›¤›n yan›nda cinsel yönden oluflan
yapay ayr›mc›l›kla da savaflmal›y›z.

yorum Aslı Murat
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Yaratmak
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Denizin o temiz, eflsiz kokusu burnumda tütüyor...
Güneflin do¤uflunu - bat›fl›n› görmemi engelleyen binalar bafl
düflman›m oldu... Nefret eder oldum beton parçalar›ndan...
Güneflin bat›fl›n› görebilece¤im tek bir yer bile bulmufl de¤ilim
hala!!!! Kufllar›n ötüflünü duyuyorum ara s›ra.. Belki gölgelerini
de görürüm... Ama varl›klar› belirsiz! K›br›s’ta yapt›¤›m gibi;
negatif düflüncelerimin rüzgarla uçup gitti¤i, isyan edebildi¤im,
hayk›rabildi¤im, beni ileriye götüren ve bana sonsuzlu¤un
varl›¤›n› hissettiren bir uçurum bile yok...!!! Ya da ben
aramad ›m... K ›br ›s ›ma ihanet etmeyeyim diye..

K›br›stayken bafl›m dik yürürdüm hep ... ‹nsan›m›n
gözlerine bakmak mutlu ederdi beni... Bugun bafl›m e¤ik
yürüdüm... Bakmak istemedim kimsenin gözlerine... Anlamak
istemedim karfl›mdakileri... Hissetmek istemedim
hissettiklerini... Çünkü her bak›flta, her gözde bir farkl›l›k, bir
uçurum görüyordum... Farkl›l›¤›n yaratt›¤› uçurum... Birbirini

anlamaya engel olan uçurum....
‹çim kötü oldu aniden... Ama yine de bafl›m›

kald›rmad›m... E¤dim daha çok...
Özlenen, hasret duyulan bir toprak parçam var ya....

O da yeter bana... K›br›s›m›n varl›¤›n› hissetmem, geri
dönece¤imden emin olmam kadar, bu dünyada bana güven
veren baflka bir fley yok!!! Olmas›n da, istemem...

Memleket, vatan, toprak sevgisi dedikleri bu olsagerek...
Rüyalar›ma, kabuslar›ma girer oldu K›br›s... Babama “özledim”
dedim... “K›br›s’› özledim”.. "1 ay önce buradayd›n, neyi
özledin?" dedi... Aç›klayamad›m... Tam bir neden yok...
Parçalara bölemedim K›br›s’›... KIBRIS’I özledim...

Ama mutluyum... Birçok insanda olmayanlara sahibiz
ve çok flansl›y›z... Denizim, güneflim, tafl›m, topra¤›m...Her
fley benim...Her fley bizim... Varl›¤› yeter...

Ahhh K›br›s›m K›br›s›m.....

‹ki insan düflünün, 17 yafl›na kadar
ayn› e¤itim sisteminden geçip ayn›
kültürü soluyan ve daha sonras›nda
keskin çarklarla dolu bir pistte yar›fl›
önde bitirmek için u¤raflan. Bunlardan
ipi önde gö¤üsleyen yani çark›n öss
dedi¤imiz diflinden canl› ç›kan türkiyeye,
elenen k›br›s üniversitelerinden birine
okumaya gidiyor. Tam da bu noktada
ikisinin kültürlenme ve bireyleflme
flekilleri birbirinden ayr›lmaya bafll›yor

Önce Türkiye’ye gidenden bafllayal›m.
Ben bu yaz›da referans olarak ‹stanbul’da
okuyan birini kurgulamak istiyorum.
Öncelikli amaç olarak ne kadar üniversite
okumak olsa da bu insan büyük ve
kozmopolit bir flehirde yaflaman›n da
etkisiyle halk aras›nda “hayat
üniversitesi” dedi¤imiz kurumdan da
mezuniyet diplomas›n› al›r. Daha da
basitlefltirirsek ve hatta K›br›s A¤z›na
dökersek “dört dane göz eder”. Daha
üniversiteye ad›m att›¤› gün dünyan›n
kendi adas›nda oldu¤u gibi kavranmad›¤›,
insan yaflam›n›n çok daha fazla etkiyle
yönlendirildi¤i bir ortama ad›m atar yani
bir uyan›fl yaflar. Ço¤u zaman belli bir
süre kendini koruma içgüdüsüyle
kabu¤una çekilir. Bu zaman zarf›nda
genelde çevresinin de onu zorlamas›yla

bir kültürleflme yaflar. Genelde kitap ve
gazeteleri düzenli takip etmeye bafllar;
çünkü çevresindeki insanlar ondan daha
çok fley bildi¤i zaman kendisini de
ö¤renmeye zorlanm›fl hisseder. Bir de
ilginç olan yurtd›fl›nda okuyanlar nedense
kendi ülkesinin sorunlar›na daha fazla
duyarl›l›k göstermeye bafllarlar. Bunun
sebebinin yak›n etkiden uzak bir düflünce
sistemi gelifltirebilmifl olmalar› oldu¤unu
düflünmekteyim. Mesela bir partinin
gençlik kollar›na ba¤l› olmadan okullarda
veya  sivil toplumda daha özgür siyaset
yapabilirler. Ayr›ca dünyan›n tamam›n›
alg›layabilidi¤i bir yerde oldu¤undan
olaylar› daha genifl vizyonla
de¤erlendirebilmektedir.

K›br›sta ise daha farkl› bir yaflam
vard›r. Genelde bir ö¤rencinin yaflam›n›
oluflturan ö¤eler düflünce d›fl› ö¤elerdir.
Genelde herkes araba, telefon k›z veya
erkek arkadafl gibi konulara fazlas›yla
düflkündür. Bunlar için çok büyük bir de
toplum bask›s› vard›r. Bu toplum
bask›s›n›n oluflmas›ndaki temel sebep
kapal› ve küçük bir ada olan K›br›s’›n
popüler kültür ö¤elerinin kendisine
enjekte edilmesine gerekli tepkiyi
koyamam›fl olmas›d›r. Mesela insanlar›n
müzik zevki çok fazla ayr›larak

geliflmemektedir. ‹nsanlar radyoda,
televizyonda duydu¤u müzi¤i güzel olarak
benimseyip dinlemektedir. Bu hayat›n
di¤er alanlar›nda da oluflmaktad›r.
‹nsanlar birbiriyle çok yak›n temasta
oldu¤undan örne¤in marka seçimleri de
ayr›lmamaktad›r. (herkes malum cep
telefonu markas›n› kullanmaktad›r).
Uydularla daha da hayat›m›za giren
popüler kültür bu günlerde daha da hakim
olmufltur.

Sonuç olarak flu benzetmeyi
yapabiliriz: K›br›s’ta e¤itim gören kifli
tavuk üretme çiftli¤inde yetiflen bir civcive
benzer (Beyaz Tavuk). Daha az dirençli,
ihtiyaçlar›n› daha kolay elde eden fakat
kendini kümesinin boyutu gelifltirebilen
büyüme aflamas›ndaki bir civcive. Öte
yandan di¤eri ise bir köy çiftli¤inde
ihtiyaçlar›n› tarladan veya bahçeden
kendisi gezerek temin eden ve bu esnada
zorluklar› aflarak kendini daha çok
gelifltiren bir civcive benzer (K›rm›z›
Tavuk).
Not: Bu yaz› genel durum göz önüne alarak
yaz›lm›flt›r. ‹stisnalar kaideyi bozmaz, yaln›z
bu sebepten dolay› yaz›y› üstünüze almaktan
kaç›nmay›n.

yorum

Beyaz Tavuk ve Kırmızı Tavuk

AH KIBRISIM KIBRISIM...
Bir başka görünür oldu her sey gunlerdir gözüme... Kıbrıs’ı özler oldum eskisinden daha çok... Dünden daha çok...

Anlayamadım... Anlamlandıramadım... Daha 1 ay oldu geleli... Ama özlem yedi bitirdi beni.... Her gün sanki Kıbrıs’taki
yatağımdaymışım gibi uyanır oluyorum... Kıbrıs’taki güneş kadar güzel olmasa da bura daki güneşe doyamaz oldum..
Kıbrıs’ı hatırlattığı için...

Ali Rüzgar

Deniz Direkçi
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Yunanistan’a uçakla gidenlerdenim. Kuflkusuz
tren maceras›n› yaflamay› çok isterdim.
Perflembe sabah saat 11 de ELEFTHERIOS
VENIZELOS hava alan›na indik ,Giorgos
Koukoumas bizim için sabah›n erken saatlerinde
kalk›p 4o dakikal›k bir metro yolculu¤u
sonras›nda bizi karfl›lam›flt›. Baz›
arkadafllar›m›z›n önceden tan›d›¤› baz›lar›m›z›n
ilk kez tan›flt›g›m›z Koukoumas, çok fazla
konuflmayan sadece gerekti¤inde ve biz soru
sordu¤umuzda konuflan bir ilk izlenim
sergilemiflti. ‹fline yo¤unlaflan bir grubun üyesi
oldu¤u oradan belli olmufltu aç›kcas›. Prodeftiki
(Akel’in gençlik örgürü) ‘nin baflkan›yd›
kendisi. Yaklaflan seçimler iyi örgütlenmfl her
siyasi partinin gençlik kollar›n›n da üzerinde
yorucu günlerin sinyallerini verir, bu kesin,
onlar da bunun s›k›nt›s›n› çekiyorlard›.
Prodefdikiye vard›¤›m›zda bizden bir gece önce
trenle oraya varm›fl arkadafllar›m›zla bulufltuk.
Ortamda bir heyecan havas› vard›. Prodefdiki
tam bir siyaset mabediydi. Oraya vard›¤›m›zda
duvarlarda as›lm›fl devrimci resimler aras›nda
hiç kuflkusuz ilgimizi en çok çeken büyük Usta
Naz›m’›n duvarlara özenle as›lm›fl fotograflar›
ve fliirleriydi. Daha sonra Naz›m Hakk›ndaki
bilgi ve sevgilerinin en az bizlerinki kadar
oldu¤unu fark edecekti birço¤umuz. ‹lgimizi
çeken bir di¤er konu ise prodeftiki deki
arkadafllar›n çok yo¤un olmalar›yd›. Herkes bir
fleylerle u¤rafl›yorlard›. Belli ki iyi bir örgütlülük
ve baflar› inanc› vard› mabetlerinde. Daha sonra
ö¤rendik ki k›br›sta gerçekleflecek parlemento
seçimleri için Yunanistan’da ö¤renim gören
3000 Akel ‘li genci tek tek arayacaklard›.
Herkesi evlere da¤›tt›lar. Akelli arkadafllar›n
evinde misafir olacakt›k. Bizi , Hüseyin’le
birlikte, tan›d›¤›m›zda çok sevdi¤imiz belkide
dünyan›n en iyi kalpli insanlar›ndan biri olan
inan›lmaz misavirperver Giougos Thoma’n›n
evine verdiler. 10 dakikal›k bir yürüyüflten
sonra Thoma’n›n evine vard›k, yoldan geçerken
gösterdi¤i marketten , ne istersek

alabilece¤imizi ve de onun ad›na
yazd›rabilece¤imizi söyleyebilecek kadar
centilmen ve misafirperverdi. Eve gitti¤imizde
buzdolab›n› gösterdi, belli ki bizim için baya¤›
al›flverifl yapm›flt›. Bir ö¤rencinin yeyip
içebilece¤inden fazlas› vard› dolapta.
Eflyalar›m›z› b›rakt›k, biraz sohbet ettik, t›pk›
di¤er Rum arkadafllar gibi Thoma’y› da sanki
k›rk y›ld›r tan›yormufl gibiydik. Akelli
arkadafllarla aram›zda daha önceki
beklentilerimizi hiç yan›ltmayacak inan›lmaz
bir sinerji vard›, bunu prodeftikiye ad›m atar

atmaz hissetmifltik. Ayn› ülkenin ayn›
insanlar›yd›k, flimdilik aram›zda bir tek dil fark›
vard›, ki o da son 30 y›l›n yeni nesile
arma¤an›yd› ,ama aram›zda bir tanesini az
olmak üzere iki dili de konuflabilenler vard›,
en az›ndan buna gayret oldu¤unu görmek
güzeldi, t›pk› nene ve dedelerimizin, anne ve
babalar›m›z›n zaman›nda oldu¤u gibi. Evde
biraz sohbet edip eflyalar›m›z› ald›ktan sonra
 sonra evden ç›kt›k, prodefdikide tekrardan
bulufluldu ve Sosyal Forma do¤ru yol ald›k.
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 Avrupa Sosyal Formu Atina’n›n bat›s›nda
kullan›lmayan 10 bin metrakare geniflli¤indeki
eski bir havaalan› üzerinde gerçeklefltiriliyordu.
Kimler yoktu ki? Say›s› bir hayli fazla kat›l›mc›,
Köylüsü, genci, profesörü …. Herkes oradayd›..
Giriflte kendi konferanslar›yla ilgili bildiri
da¤›tan gençler , bayraklarla ve giydikleri
üzerlerinde emperyalizm karfl›t› simgeler ve
yaz›lar bulunan tiflörtlerle gösteriler yap›p
seslerini duyurmaya çal›flan anti-emperyalistler
vede kap›da yazan “ Baflka Bir Dünya Mümkün,

Baflka bir Avrupa Mümkün” pankart› daha alana
girmeden bizleri karfl›lad›. Yap›lan
konferanslar›n içeri¤ide bir hayli geniflti, neler
yoktu ki;

• Genetik ‹laçlar
• AB’nin tar›m politikalar›
• Devletsiz uluslar›n özyönetim hakk› ve
ulusal az›nl›klar›n insan haklar›
• Köktendincili¤in ve emperyalizmin
kilometre tafllar› aras›nda iflçi s›n›f› hareketi,
• Bir politik kimlik olarak lezbiyen kimli¤i
• ‹nsan kaçakç›l›¤› ve derin köle

ticaretinin yüzü,
• Yunanistan ve Türkiye’de vicdani ret,
• Kad›nlar ve Bolkenstein yönergesi,
sosyal devletin alt›n›n kaz›nmas›, kad›nlar›n
haklar› ve cinsiyet eflitsizli¤i,
• Dünya genelinde nükleer felaketler ve
unutulan insanlar. “Baflka bir enerji”,
• Küresel su krizleri, Su
özellefltirmelerinin fakirler üzerine etkileri ve
var olan alternatifler,
• Cinsel ‹fade özgürlü¤ü
• 21.yüzy›l sosyalizmi

Sosyal Formlar önemlidir. Dünya’n›n farkl›
kültürlerinden sosyal demokratlar veya di¤er
bir deyiflle, sa¤duyu sahibi insanlar bir araya
gelip dünya meselelerini konuflurlar, çözüm
yollar› ararlar ve de birlik mücadele dayan›flma
mesaj› verirler. Bizler de bu sebeple oradayd›k.
K›br›sl› gençlik olarak kendi meselemizde söz
sahibi olmas› gerekenin sadece K›br›sl›lar
oldu¤unu , K›br›s sorununu K›br›sl›lar›n
çözmesi gerekti¤ini di¤er kültürlere dile
getirmek yan› s›ra, Amerika’n›n Irak’tan
çekilmesi, ‹ran’›n ‹rak olmamas›, emperyalizm
ve neoliberalizm ak›mlar›n›n sonucu olan
›rkc›l›¤a karfl› ‹nsano¤lu’nun sesine bir nebze
ses katabilmek için oradayd›k . K›br›sl› gençlik
her zaman dünya meselelerine sa¤duyulu,
tepkisini ortaya demokratik söylemlerle, fliddete
baflvurmadan gösterebilen ender gençliklerden
biridir, bu nedenle temsil etti¤imiz kitlenin
sayg›nl›¤›n› da fark›ndayd›k

fiunu belirtmek gerekir ki Türkiye’den
hat›r› say›l›r kat›l›mc› kitlesi vard›. Bu günlerde
Türkiye’de fliddet olaylar›n› düflününce insan›n
yüre¤ine su serpen ve Türkiye’nin sa¤duyu
sahibi insanlar›n da ülkesi oldu¤unun en güzel
kan›t› olan, bizleri de sevindiren güzel bir
Türkiye havas› hakimdi Atina’da .  TMMOB’un
internet sayfas›ndan ulaflt›¤›m Türkiye Sosyal
Formu ad›na Avrupa Sosyal Formu’na kat›lanlan
örgütler flunlard› ;
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 Türk Mimar ve Mühendisler Odalar›
Birli¤i (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu (KESK), Devrimci ‹flçi
Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK), Hak ‹flçi
Sendikalar› Konfederasyonu (HAK-‹fi), Küresel
Bar›fl ve Adalet Komisyonu(Küresel BAK), Sosyal
Demokrasi Vakf› (SODEV), Özgürlük ve
Dayan›flma Partisi (ÖDP), Devrimci Sosyalist
‹flçi Partisi (DS‹P), Demokratik Toplum Partisi
(DTP) ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP).
Ayr›ca Türkiye’den çok say›da üniversite
ö¤rencisi de foruma kat›ld›.
 Kuflkusuz günde 130’u bulan konferanslar›n
hepsine girmek pek mümkün de¤ildi.
Kat›l›mc›lar›n ise flikayet ettikleri baz› konular
vard› ki bunlar›n bafl›nda çevirilerde yaflanan
s›k›nt›lar geliyordu ancak her fleye ra¤men
atmosfer büyüleyiciydi. Kullan›lmayan eski
havaalan› gerçekten çok önemli bir olaya hizmet
ediyordu avrupa’n›n heryerinden gelen
kat›l›mc›lar, sanatc›lar›n yapt›klar› eserlerle
de hem büyülendiler hem düflündüler.

Sosyal Form’un son günü büyük yürüyüfle
kat›ld›k. Yürüyüfle Prodeftiki ve KGP olarak
birlikte kat›ld›k. Birlikte Rumca ve Türkçe
flark›lar söyledik bar›fl na¤ralar› att›k, yurtta
ve cihanda sulh için. ÖDP ve TMMOB’un
arkas›nda yürüyorduk. Onlar›n bile bizim istek
ve heyecan›m›zdan duygulu anlar yaflad›klar›n›
hissetmifltik, arkalar›na dönüyorlar bizim
söylediklerimiz destek oluyorlard›. 100 bin
kiflinin kat›ld›¤›, evrensel bir bar›fl ve mutluluk
flöleni olan yürüyüflü, ne yaz›k ki Yunanistan
medyas› da ayn› Türkiye medyas›nda oldu¤u
gibi 100 bin kifliyi de¤il  küçük bir anarflist
grubun amerikan ve ‹ngiliz elçiliklerine
sald›r›lar›n› ön plana ç›kararak vermiflti, oysa
ön planda olan 100 bin insan›n kalk›p Atinaya,
dünya bar›fl›na katk› koymas› için, söylenecek
bir sözü bulundu¤u için gelmesiydi. Zaten
K›br›s sorunu’nun her ülkede bilhassa Türkiye
ve Yunanistan’da iyi bilinmemesinin, insanlar›n
dünya meseleleri yerine, üç befl zenginin
hayatlar›n› merak etmesinin sebebi de
medyan›n bu nahofl tavr› de¤ilmidir?

Sosyal Forum vesilesiyle Atina’y› görme f›rsat›
da bulduk. Atina çok güzel bir flehir, herhalde
herkesin dikkatini ilk çeken Yunanl›lar›n tarihi
eserlerine verdikleri önem olmufltur. fiehrin
her yan› tarihi eserlerle adeta süslenmifl ,
büyüleyici antik yunan portresini her yerde
karfl›m›za ç›kartt›. Atina’da neredeyse her
mahalleye olan metro hatlar›nda bile kaz›
esnas›nda bulunan eserler sergilenmifl yani
flehrin alt›nda seyahat ederken bile içinize
müzeleri dolafl›rm›fl gibi bir huzur dolmas›
baflar›lm›flt›r. Hemen flunu da belirtelim metro
girifllerinde ,bilet almadan metroya binmenizi
engelleyebilecek hiçbir fiziki engel yok. Sadece

metrolarda arada bir kontrol memurlar›
dolaflt›¤› söyleniyor, söyleniyor çünkü 5 gün
boyunca günde ortalama 6 kez metroya bindik
ve hiçbir memurla karfl›laflmad›k. Ancak flu da
bir gerçek ki Rum arkadafllar›m›zdan hiçbiri
bilet almadan metroya binmediler. Belli ki
halka karfl› var olan güven ve sayg› yan› s›ra,
halk›n da politikac›lar›na karfl› mevcut olan
güveni ve vergi verip hizmet alma beklentileri
karfl›lanm›fl, onlar›n ülkesinde. Temsil etti¤imiz
kitlenin sayg›nl›¤›n› da fark›ndayd›k demifltim,
maddi zorluklar› göze alarak atina’ya giden
KGPli arkadafllardan hiç kimse bilet almamazl›k
yapmad›.
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Atina eski bir flehir oldu¤undan ço¤u yap›lar
eski belki ama çarp›k yap›laflman›n olmad›¤›
kentleflme anlay›fl›n›n y›llar önce geliflti¤i çok
belli oluyor. Binalar da eski olmalar›na ra¤men,
her birinde kesintisiz genifl ve ferah balkonlar
var, evlerdeki odalar›n hepsi güneflle de bar›fl›k.

Prodeftiki, Ambelokipi semtinde bulunuyordu.
Rum arkadafllar›n ço¤u proodeftikiye çok yak›n
evler kiralam›fllard›. Belli ki proodeftiki merkez
olarak seçilmiflti, ve k›stas da Prodeftiki’ye
gidifl geliflin kolayl›¤›yd›. Kald›¤›m› süre
boyunca Akelli arkadafllar yo¤unluklar›na
ra¤men bizleri hiç yaln›z b›rakmad›lar, bofl
zamanlar›m›zda Atina’y› gezdirmek yan› s›ra,
bizler için kebap ve içki partileri de

düzenlediler. fiunu da belirtelim bizleri
götürdükleri hiçbiryerde zorla bize hesab›
ödetmediler. K›sacas› hem e¤lendik hem
kaynaflt›k. Felsefesi birlik, mücadele ve
dayan›flma olan dünyan›n en güzel sporlar›ndan
futbolun zevkini de ayn› tak›mlarda dostca
mücadele ederek yaflad›k. Bol bol sohbet ettik,
politika, spor, K›br›s….ve yeniden gördük ki
30 y›ll›k s›n›r yeni yetiflen nesli de
farkl›laflt›rmay› baflaramam›fl…Yeniden K›br›s
kültürünü 5 güne s›¤d›r›p birlikte kardeflçe
yaflad›k.

 5 gün tek halk, tek ülke, tek vatan›
yaflad›k. 5 gün boyunca birlikte yedik, birlikte
içtik birlikte e¤lendik,
5 gün olsun özlem duydu¤umuz, anne ve
babalar›m›z›n, nene ve dedelerimizin
yaflamlar›n›  bizler de yaflad›k.Ne güzel
yaflam›fllar!!!

Pazar günü Ambelokipi’nin o ifllek
caddesinde KIBES’ L‹ abi ve ablalar›m›zla
buluflaca¤›m›z, Akel’li arkadafllar›m›z›n bizler
için ayarlad›klar› otobüsü beklerken, 4 ,5
yafllar›nda dünyalar tatl›s› o¤lula oynad›¤›m›
gören genç kad›n, bizimle birkaç kelime edince
Türk oldu¤umuzu ö¤rendi. Ailesinin y›llar önce
‹mroz’da Türklerle beraber yaflad›¤›n› daha
sonra oradan ayr›ld›klar›n› söyledi. Sanki eski
günlere gitmifl gibi heyecanl›yd›. Aradan bir
dakika ya geçti ya geçmedi, Yafll› bir kad›n
önünde durdu¤umuz apartman›n kap›s›ndan
beliriverdi. Genç kad›n›n annesiydi. Genç kad›n
ona bizim Türk oldu¤umuzu söyledi.
Yafll› kad›n heyecanland›. Hofl bir gülümsemeyle
bize Türkçe konuflmaya bafllad›. Nereli
oldu¤umuzu sordu. O ana kadar her an›
kamerayla ölümsüzlefltirmeye çal›flan bizler
kad›n›n duygu seline kap›lm›fl gibi onu
dinlemekten kendimizi al›koyamad›k. Elimize
kameray› almak akl›m›za bile gelmemiflti. Yafll›
kad›n y›llar önce ‹mroz’dan göçtü¤ünü, Türk
arkadafllar›n› ve oradaki yaflant›s›n› hiçbir
zaman unutamad›¤›n› anlat›rken gözlerinden
damlalar akmaya bafllam›flt›. Hiç de fena
olmayan Türkçesiyle y›llar öncesine dönerek;
 “Biz Yunanl›lar ve Türkler kardefliz, ‹mrozda
birlikte kardeflçe yafl›yorduk, politikac›lar daha
sonra bizim evlerimizi ald›lar, iki evimiz vard›
ikisini de ald›lar, bizi yaflad›¤›m›z topraklardn
kovdular! Politikac›lar yapt› bunu, hep
politikac›lar…Türk kardefllerimizle huzur içinde
yafl›yorduk…Türk kardefllerimi çok özledim,
Türklerin hiçbirine k›rg›n de¤ilim, ben Türkleri
seviyorum, biliyorum hep politikac›lar….” Yafll›
kad›n çok k›sa bir süre içerisinde beklide
ayatlar›m›z›n sonuna kadar unutamayaca¤›m›z
bir an›y› haf›zalar›m›za kaz›m›flt›, hemde
teknolojiyi kullanmadan. Gözlerinden süzülen
yafllarla bize “Türkleri çok seviyorum..” dedi o
yafll› elleriyle bizi selamlad› ve oradan
uzaklaflt›….

Otobüsümüz gelmiflti, bizim Thoma
(Hüseyinle ona bizim yorgos diyorduk) bizlere
efllik edip rehberlik yapacakt›. Bunun için
sabahlar› saat 06:00 dan 11:00 e kadar çal›flt›¤›
büfenin patronundan izin alm›flt›. KIBES’li abi
ve ablalar›m›zla buluflup deniz kenar›nda k›sabir
gezinti yapt›ktan sonra otobüsümüze yeniden
binip, flirin bir bal›k lokanta›na gittik.
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KIBES’L‹ abi ve ablalar›m›z›n arkadafl›
Dr. Koulis’in bizi oraya götürdü¤ünü ö¤rendik.
Dr Koulis’in samimiyeti bizleri onurland›rd›.
KIBES üyesi a¤abeylerimizle y›llar öncesine
varan bir dostluklar›n›n oldu¤u belliydi Bizlerle
birlikte olmas›ndan duydu¤u mutluluk her
halinden belliydi. ‹çti¤imiz içkinin yedi¤imiz
binbir çeflit deniz ürününün haddi hesab› yok
dersem, görgüsüzlü¤ümden de¤il
memnuniyetimdendir bana k›zmay›n.
Verdi¤imiz 10ar avrolar›n üzerini abi ve
ablalar›m›z tamamlayacakt› ancak bunu
karfl›layamacaklar›n› onlara daha fazla
verebilece¤imizi söylemeyi düflünmeye
bafllam›flt›k. Çalg›c›lar›n canl› performanslar›yla
hep birlikte flark›lar söyledik. Dr Koulis KIBES
üyesi abi ablalar›m›z›la oturdu¤u masadan biz
gençlere kadehini kald›r›yor, bizlere birlikte
olmaktan duydu¤u mutlulu¤u her f›rsatta
gösteriyordu. Çok e¤lenceli saatlerden sonra
art›k gitme vakti gelmiflti, otobüs uçakla geri
dönecek arkadafllar›, ki ben bir gün daha
kal›yordum trenle dönecek arkadafllardan birkaç
saat sonra bende uçakla dönecektim, hava
alan›na b›rakacakt›. Otobüse Dr Koulis de bindi,
otobüs hareket etti, eline ald›¤› mikrofonla
bize bir fleyler söylemeye bafllam›flt›. Bize
ziyaretimizden dolay› çok mutlu oldu¤unu
söylerken gözleri doldu, biz gençlerin K›br›s
sorununu çözebilece¤ine olan samimiyetini
belirtirken hepimiz çok duyguland›k ve otobüste
bir alk›fl koptu. Bizi duyguland›ran kuflkusuz
ki Dr Koulis’in çözüme olan samimi arzusuydu.
Dr Koulis bize el sallayarak otobüsten inmiflti.
Sarper abi param›z› iade etmek için yan›m›za
geldi¤inde Dr Koulisin hesab› kapatt›¤›n› bize
bir kurufl ödetmedi¤ini ö¤rendik, bizde o paray›
derne¤imize ba¤›fllad›k….
Sahil fleridinden hava alan›na yönelen
otobüsümüzde çok atinadaki son dakikalar›m›z›
da çok e¤lenerek geçirdik. Arkadafllar›m›z›, abi
ve ablalar›m›z› b›rakt›ktan sonra, otobüs bizi
proodeftikiye b›rakt›. Atina’da bir gün daha
kalanlardan›m . Akflam Akelli arkadafllarla sakin
bir yere gittik, oturduk sohbet ettik, ertesi gün
ö¤len 12de trenle gidecek arkadafllar›
u¤urlad›ktan sonra k›sa bir Atina turuna ç›kt›m.
‹lk akl›ma Akropolis geldi. Eski Atina’n›n kurulu

oldu¤u be antik flehri ziyaret ettim. ‹yiki
gitmiflim. Atina’ya gelen herkes Akropolis’i
görmeden bu flehirden ayr›lmamal›.
Akropolis’in hemen alt›ndaki Sintagma
meydan›n›nda da biraz dolaflt›ktan sonra
proodeftikiye geldim. Çal›flmalar gittikçe
yo¤unlaflarak sürüyordu. 1-2 saat daha onlarla
olman›n keyfini yaflad›m ve Thoma beni tüm
›srarlar›ma ra¤men metroya kadar b›rakt›.
Oradan kaçarken çok duygulu anlar yaflad›¤›m›
söyleyebilirim. Ayn› ülkenin bölünmüfl iki
yar›s›nda yaflayan insanlard›k, hiçbir fark›m›z
olmamas›na ra¤men aram›zda s›n›rlar vard›.
Beklide onlarla baflka flekilde tan›flabilirdik,

tarih K›br›sl›lar› daha güzel bugünlere
ulaflt›rsayd›. Ancak hiçbir zaman bizlere
gösterdikleri misavirperverlikleri, yak›nl›¤› ve
birlikte yapt›¤›m›z alemleri hiçbir zaman
unutmayaca¤›z.

Daha ilk gün bizlere evlerinin yedek birer
anahtarlar›n› vermelerini hiç unutamam. 40
y›ld›r tan›fl›yormufl gibi yak›nl›¤›m›z,
flakalaflmam›z, politik konularda birbirlerimizin
kayg›lar›n› anlayabilmemiz ve çözüm
önerilerinde birleflebilme gücümüz….her fley
harikayd›.. Bizler 5 günde kimilerinin 30 senede
baflaramad›klar›n› baflard›k!!!!
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