"YENi KIBRIS DERNEGi" KUTLU ADALI'YI SA YGI VE SEVGi iLE ANIYOR
KIbnsh Tiirk gazeteci Kutlu Adah, sekiz yll once, 6 Temmuz 1996'da oldiiriilmii~tii. Katilleri, ne
yazIk ki bugiine kadar belirlenemedi, ama Oldiirme emrini verenler bilinmekte olup, halkm vicdanmda
mahkilm olmu~lardir. Adah 'nm e~i tarafmdan Avrupa insan Hakiarl Mahkemesi 'nde a<;:Ilan dava ise heniiz
sonu<;:lanmaml~tIr.

Adah, yazdlgl bir dizi makalede, "KKTC"ye ait "Sivil Savunma Dairesi"nin, 14 Mart 1996 gecesi
St.Barnabas Manastm'nda yapilan silahh soyguna katIlmasml ele~tirmi~ti. Bundan sonra, bilinmeyen
ki~ilerden tehdit telefonlan alml~ ve konu ile ilgilenmemesi konusunda uyanlml~t1. Ama Adah
sorguiamasmi siirdiirmekteydi: "St.Barnabas baskmmm onemi ve ozelligi nedir ki, boyle hl~lmla iizerime
vanyorlar? YazIlanlarm dogrulugundan mi tedirgin oluyorlar? Sivil toplum olmamlzdan ml korkuyorlar?
Demokrasi ve ban~ ni<;:in birtakim ki~ileri korkutuyor? Ni<;:in KIbns Tiirkiiniin bask! altmda, suskun, korku
i<;:inde sinmi~ ya~amasl isteniyor? Uzerimize ni<;:in militarist baski yaratIhyor?" (Yeni Diizen, 2 Nisan 1996)
Kutlu Adah, Nisan 1962'de oldiiriilen iki KIbnsh Tiirk demokrat avukat, Ahmet Giirkan ve Ayhan
Hikmet ile ilgili olarak da, ko~esinde ~unlan yazml~tI: "Bu cinayetlerle KIbns Tiirklerine ~u mesaj verilmek
istenmi~tir: Simdi demokrasi, ban~ zamani degildir. Dii~iinmeyeceksin, yazmayacaksm, ele~tirmeyeceksin.
Gazete <;:Ikarmayacak, siyasal parti kurmayacak, size lider diye sunulan ki~ilere kaYltslz ~artSIZ boyun
egeceksiniz, milli dava iizerine gorii~lerinizi soylemeyeceksiniz ... Giiniimiizdeki fa~ist kalmtIlan, hala
cinayetlerini hakh gostermek i<;:in <;:upimyorlar ve hi<;: utanmadan Kurtulu~ Sava~I'nda da Mustafa kemal
muhaliflerini, hain diye oldiirmii~tii diyerek cinayetlerine k!hf ariyorlar." (Yeni Diizen, 23 Nisan 1996)
Giirkan, Hikmet ve Adah gibi yazarlann ban~<;:Il fikirlerini, cinayetlerle ortadan kaidirmak oiasl
degildir. Ulkeleri KIbns i<;:in duyduklan sevgi ve KIbnsh Tiirkler ile KIbnsh Rumlar arasmdaki i~birligi ve
karde~lik duygulan, yeni ku~aklar arasmda daha da yaygmla~ml~tlr.
Kutlu Adah, 6 Haziran 1996 tarihli makalesine ~u ba~hgl koymu~tu: "Ta~lma oyla referandum
olmaz." 4 Haziran 1996 tarihinde de ~oyle yazml~tl: "Ama bilinen ger<;:ek ~u, ipler Amerika'nm elinde,
Denkta~ onlan bile artik kontrol edemiyor. Halk ise barl~a, <;:oziime susadlgl i<;:in, parasIzhktan, i~sizlikten,
go<;:ten, <;:aresizlikten usamp bIktlgl i<;:in, Amerikan Mandaclhgma kucak a<;:ml~ durumda. Her Amerikan
giri~imine umutla baklY0r. Klbns Tiirklerini bu duruma Denkta~'m Zaman Vizyonu getirmi~tir."
Zaman, Adah'nm ongoriilerini hakh <;:lkarml~tu. 0, Baglmslz ve Federal Klbns iyin Temas Grubu ile
KIbns Tiirk Ban~ Dernegi'nin aktifbirer iiyesiydi. KIbnshhk bilincine ili~kin fikirleri, her zaman
desteklemi~ti. Daima ~ovenizme kar~1 miicadele etmi~ ve KIbnsh Tiirkler ile KIbnsh Rumlar arasmda
anlaYI~ havasmm olu~masl iyin yaba gostermi~ti.
Adah, seyahat ozgiirliigiine konan klSltlamalann Klbns Tiirk liderligi tarafmdan kaldmldigmi
goremedi. 1968 yllmda yaYlmladlgl "Soyle~i: 9 Mart Diyalogu" adh kitabmda, Arahk 1968 olaylanndan
dort yIl, iiy ay sonra yeniden ba~layan topiumiararasl temaslan ~oyle selamlaml~tI: "Ve Tiirklerin kafesteki
ku~ gibi firladigi goriildii. Takvimler 9 Mart 1968 tarihini gosteriyordu." (s.8)
Yeni KIbns Dernegi, KIbns'm bu gen;ek evladml, katledilmesinin 8. ylldoniimiinde saygi ve sevgi
ile anmaktadu.

