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YENi KIBRIS DERNEGi DR.iHSAN ALi'Yi ANIYOR
8 Kaslm, Dr.ihsan Ali'nin 26. (HUm yIldonUmUdUr. YUregi, yurdu Klbns i<;in sevgi dolu olarak bir
ya~am sUren (1904-1978) Dr.ihsan Ali, bir hekim olarak hem Klbnsh TUrklere, hem de KIbnsh Rumlara

hizmet verdi. Belli bir gorU~ sahibi ve zeki bir politikacl olup, gerek yerel, gerekse uiusiararasl politika ile
her zaman yakmdan ilgili idi.
Bir i<; hastahklan uzmam olarak 1934 Ylhnda Ulkesine dondUgU zaman, Bafa yerlqti ve oradan,
ingiliz somUrge yonetimi altmdaki Kibns halkmm ya~am ko~ullannm iyile~tirilmesi mUcadelesine bUyUk
katkIlarda bulundu.
Klbns TUrklerinin siyasal, sosyal ve ekonomik soruniarl ile ilgili olarak dUzenli makaleler kaleme
aldI. Once 1935'de, ilerici Kemalist Ses gazetesinde haftahk olarak tlbbi konular Uzerine yazmaya ba~ladI.
Daha sonra Soz gazetesinde siyasal makaleleri <;Ikmaya ba~ladl ve bir yll soma bu gazetenin yazIi~leri
mUdUrU oldu. KAT AK <;evresindeki Klbns TUrk liderligini ele~tirdi ve kendisi de KAT AK' m Baf kaza
sekreterligini yapmaktaydI.
1951-53 YIllannda, Dr.KU<;Uk'Un politkalanna muhalif olan Necati Ozkan'm istikl§.l gazetesinde
yazdI. Dr.ihsan Ali, BafMaarifEncUmeni Uyeligi yamnda, BafTUrk Birligi KulUbU'nde de sosyal yonden
aktifti ve aynca Baf Belediye Meclisi Uyeligi yaptI.
1960'da Klbns Cumhuriyeti kuruldugu zaman, taksimci Klbns TUrk liderliginin emri ile 1962'de
oldUrUlen iki avukat, Ahmet GUrkan ve Ayhan Hikmet'in sahipligindeki haftahk Cumhuriyet gazetesinde
yazmaya ba~ladI. Dr.ihsan Ali, "Hatlralanm" adh kitabmda ~u degerlendirmeyi yapmaktadlr:
"ZUrih ve Londra Antla~malanyla olagandl~1 bir devlet yaratIldI. Bu devlet <;er<;evesinde, dUnyada
benzeri bulunmayan bir anayasa ile iki toplumun uyumlu i~birligi <;ok zordu. Daha U<; yll ge<;er ge<;mez,
1963 olaylan diye bilinen ilk kanh olaylar ya~andl ...
SomUrge idaresi, adaYl terkederken, ba~ka yerlerde de yaptlgl gibi kan~lkhk tohumlanm bIrakmak
istedi ve bu tohumlan ZUrih-Londra Antla~malarlyla ekebilecegini dU~UndU ...
Anayasanm ongUrdUgU TUrk devlet memuru ve polis oram, nUfus oramndan fazlaydl (%30). Diger
yandan TUrk askerlerinin (TUrk AlaYl) oram %40, Yunan askerlerinin ise (Yunan AlaYl) %60'tI. Klbnsh
TUrk Cumhurba~kan Yardlmclsma veto hakkl, ayn mahkemeler, ayn belediyeler ve her ~eyin Uzerinde
KIbns'ta TUrk ve Yunan askeri buiundurulmasl hakkmm tamnmasl, TUrk tarafma <;ok cazip gorUndU ve
bUyUk ba~an olarak saYIldI. Ancak ger<;ekte ba~anh olanlar somUrgecilerdi. TUm <;abalan, er ya da ge<; iki
toplumu <;atl~maya sokacak bir anayasamn kabul eidlmesi i<;in ne gerekiyorsa yapmalan Uzerine
odaklanml~tl. Klbns'ta yaratacaklan bir i<; sava~la, ZUrih anayasaslyla elde etmeyi ba~ardlklan askeri
Uslerini guvenceye alacaklanm dU~UndUler."
Dr.ihsan Ali, taksimci KIbns TUrk liderligine kar~l verdigi onurh mUcadeleyi de ~oyle
savunmaktadlr:
"Bu insanlann, KIbns TUrk toplumunu nasll korkuttuklanm anlamak kolaydlr. Ama<;lannm,
_ durumun fiili bir bolUnmeye varmaSl i<;in iki toplumu birbirinden uzakla~tlrmak olduguna ~Uphe yoktu ...
Okuyuculanmm bu liderlikle i~birligini niye reddettigimi anlayacaklanm umanm ... Klbns TUrk
liderliginin siyasetini izlemedigim i<;in, kendi ihanetlerini ortmek amaclyia beni hainlikle su<;ladIlar.
Bazl Elenler dahi, yaptlgIml garip buldular. c;UnkU, fanatik ve ~oven yapIlan, durumu bir Klbnsh
olarak gogUsledigimi ve Klbns halkmm bir bUtlin olarak <;Ikarlanm gozettigimi anlamalanna izin
vermiyordu. Bu ruhu degerlendiremiyorlardl. Simdi soruyorum: KIbns halkl, bilincine, her~eyden once
KIbnsh oldugunu yerle~tiremiyorsa, bu devlet var olmaya nasIl devam edecek?"
Dr.ihsan Ali, Cumhurba~kam Makarios'un yakm bir dostuydu ve 1970'de onun siyasal dam~mam
olarak atanml~tI. Fa~ist darbe ve onu izleyen TUrk istiiasl ardmdan, 1977' de temel <;ozUm ilkelerinin kabul
edildigi toplantlya katIlanlardan biri de 0 idi. 1978' de, olUmlinden birka<; ay once kaleme aldlgl
"Hatlralar"mda ~unlan yazmaktadlr:
"KIbns sorununun <;ozUmunUn temel ilkeleri Makarios tarafmdan Waldheim ve Clifford'a anlatIldI.
Bu, toprak oram, Elen ve TUrk go<;menlerin geri donmesi, serbest dola~lm, yerle~im ve mUlkiyet hakkmm
tamnmasIydl. Bu ilkeler birka<; gUn soma KIbns TUrk liderligi ve TUrkiye tarafmdan reddedildi .
... Her iki taraftan kitle1erin tutkusu olan bu temel on ~artlan TUrkiye HtikUmeti ile KIbns TUrk
liderligi tammlyor ve gorU~mek istemiyor. Bu ger<;ek kar~lsmda, gorU~melerin sUrdUrUlmesi, KIbns
Cumhuriyeti 'nin dagIlmasl sonucunu getirecek olan bolUnme ve belki de <;ifte enosise yol a<;acak bugUnkU
durumun kahcIla~masl i<;in TUrklerin uyguladlgl bir oyalama taktigidir."

