Yeni Klbrls Dernegi'nin 30. Kurulu~ Ylldoniimu nedeniyle Genel
Kurul'da Ba~kan Yardimcisl Joseph Bayada tarafmdan yapllan
konu~ma
Lefko~a,

Holiday Inn Otel
Cumartesi 19.03.05

Dernegi kuc;uk du~urmek amaclyla, onun ideolojik kar§ltlan, bin;:ok
defalar, Yeni Klbns Dernegi'nin, somurge doneminin bir van urunu
oldugunu one surduler. Oysa gen;:ek oldukc;a farklldlr. As"nda, Dernegin,
kurulu§undan 15 YII once sona eren somurge donemi ile hic;bir ili§kisi
yoktur ve dernek, Klbns'm yakln tarihini silinemez bir §ekilde lekelemi~
olan, 1974'un trajik olaylan, yani Yunan darbesi ile Turk istilasmm
dogrudan bir sonucudur.
Bu olaylardan sadece birkac; ay sonra, c;ogu birbirini tan/mayan 9 ki~i
Lefko~a'da biraraya gelerek, kendi ulkemiz Klbns'm artlk ba~kalann/n
uzantlsl olarak muamele gormesi yerine r kendi ba§ma var olan bir varllk
olarak gorulmesi gerektigine karar verdiler. Dahasl, 0 andan ba§layarak,
Klbns'm referans noktamlz ve C;lkarlanmlzmodagl olmasl gerekiyordu.
Yuzyillardan sonra ilk defa, Klbns'a, kendi ba§ma var alan bir siyasal varllk
olarak bakllmallydl.
Dakuz ki§i arasmda yapllan bir dizi yogun goru§meden sanra, Yeni Krbns
Dernegi, 19 Mart 1975 tarihinde resmen kuruldu. Bu tarih, farkmda
a!unmadan, Klbns'l merkez alma fikrinin de dogum gunu oldu.
Dernegin, herhangi bir parti ile i1i§kisi yoktu. Aslmda dokuz kurucusunun
dar farkll idealajik kokenleri vardl. Bizi a zaman birle§tiren §ey, gelecek
ic;in endi§e ve ulkemiz ic;in adl bir yon degi§imine alan gereksinimdi. 0
nedenle, Dernegin adl, yeni hedef ve goru§leri alan ve ilk defa, buWn
Klbnsillara yal gosterecek alan Yeni bir Klbns'm temellerini atma
gereksinimine sembalik alarak i§aret etmekteydi.
Dernegin, iktidara gelmek gibi herhangi bir siyasal emeli almadlglna i§aret
edilmelidir. Ama vine de bu, dernegin, siyaset dl§1 aldugu anlamlna
gelmemektedir. Aksine, ulkedeki siyasal ve sasyal geli§melerle c;ak i1gilidir.
Olaylann veya duru§lann, Dernegin hedefleriyle alan ili§kisine bakarak,
anlan ya ele§tiriye veya ovguye deger bulunuruz. Ama ne hukumet
yanllsl, ne de kar§ltl bir tavlr almadan r sadece bir baskl grubu alarak
davranlnz.
Dernegin ilk bildirgesi, kuruldugu zaman egemen alan havaYI
yansltmaktaydl: Ylklm, olum, kaYlp ki~iler, i§sizlik, slkmtl ve belirsizlik. Bu
algular, idealajik farkllilkian bir kenara kaymaya yal ac;tl.
A<;lklama §oyle devam ediyardu:
"$imdi gozya§lan kurumu§, ofke ve umutsuzluk dinmi~tir. Yeniden
du§unmemizin zamanldlr... Bilinc; ve ruhlanmlzda yeni araYI§lar

