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Milliyetçiliðin Medya Cephesi 
Ýngiliz Okulu'ndaki Kýbrýslý Türk

öðrencilere, yüzü maskeli faþistlerin
saldýrdýðý günlerdi. Kuzeyde olduðu
gibi güneyde de "solcu" hükümet, mil-
liyetçiliðin dozajýný artýrmýþ ve
cesaretlenen faþistler, ellerini kollarýný
sallaya sallaya bir okula girip çocuk-
larý dövmekten çekinmemiþti.
Gazeteler, bir yandan "Irkçý Saldýrý",
"Güneyde Saldýrý Paniði" gibi
manþetlerle bu konuya yer verirken
diðer yandan Kýbrýslý Elenler'in mal-
larýnda oturan Kýbrýslý Türkler'in gün-
eye geçerlerse tutuklanýp hapse
atýlacaðýný duyuruyordu. "Barýþ" ve
"çözüm" yanlýsý Yeni Düzen ve Kýbrýs
Gazeteleri'nde yer alan bu haberlere göre,
Kýbrýs'ýn güneyinde yeni bir yasa yürürlüðe
giriyordu ve bundan böyle Rum malýnda
oturan Kýbrýslý Türkler tutuklanacak, 7 yýl
hapislik istemiyle yargýlanacaktý. Baþta
Cumhurbaþkaný olmak üzere yetkililer halký
uyarýyordu: "Güney Kýbrýs'a geçerken
dikkatli olun" (25 Kasým 2006, Kýbrýs ve
Yeni Düzen), "Bu yasayla kapýlar kapanýr"
(23 Kasým 2006, Kýbrýs), "Fiilen kapýlar
kapatýlmýþ olacak" (23 Kasým 2006, Yeni
Düzen), "Bir Ýngiliz'i daha tutukladýlar bir
Türk'e tutuklama emri çýkardýlar" (26 Kasým
2006, Kýbrýs) 
Yeterince araþtýrma yapýlmadan birinci

sayfadan ve yukarýda alýntýladýðýmýz gibi

negatif ifadelerle verilen bu gibi haberler,
halkýn içine kurt düþürmek ya da panik
yaratarak güneye geçiþleri engellemek
amacý gütmüyorsa bile buna hizmet ede-
ceði aþikardýr. Satýr aralarýnda gizlenen
atmosfer, "Domuzdan post, Rumdan dost
olmaz"ýn kibarcasýdýr.  Zaten "Ohi" deyip
bizi istemediðini dünya aleme açýk eden
"Rumlar" þimdi de çocuklarýmýzý dövmekte,
bizleri hapise týkmaya çalýþmaktadýr!
"Barýþ" yanlýsý koskoca Cumhurbaþkaný
bile bizi uyarma ihtiyacý duyduðuna göre,
en iyisi mecbur kalmadýkça güneye hiç
geçmemektir! Kýsacasý el yordamýyla
ulaþýlan bilgilerle ve manipüle edilmiþ bir
haber dili kullanýlarak, faþist bir örgütün
elemanlarýnýn yaptýklarý gibi devlet ege-

m e n -
lerinin yaptýklarý da tüm bir halka
mal edilmektedir.
Milliyetçilik tohum-
larý, karþýtýndan
beslenerek her
fýrsatta yeniden
ekilmektedir.
Birkaç hafta günde-

mi ve insanlarýn kafalarýný meþgul edip
güneye geçiþleri ciddi oranda azaltmayý
baþaran bu mevzu, söz konusu yasada hiç
bir deðiþiklik olmadýðý halde her nasýlsa
gündemden kalkývermiþtir. Belki de bu
yasaya dayanarak hiç bir Kýbrýslý Türk'ün
tutuklanmamýþ olmasý, bir baþka deyiþle
bahsi geçen haberlerin balon çýkmasý,

konuyu usulca gün-
demden düþürme
gereðini ortaya çýkar-
mýþtýr. 

Yasa Aslýnda Ne
Diyor
Söz konusu Yasa,

doðrudan Kýbrýslý
Türklere yönelik

olmayýp, dolandýrmak amacýyla baþkasýna
ait bir taþýnmaz malýn alýþ veriþini yapan
kiþileri cezalandýrmayý hede-
flemektedir. Ceza Yasasý'na
eklenen yeni bir 303A mad-
desi ile baþkasýna ait bir
gayrýmenkulü satma, kirala-
ma, ipotek etme, baþkasýnýn
kullanýmýna devretme veya
malýn reklamýný yaparak satýl-
masýna, kiralanmasýna,
ipotek edilmesine teþvik etme
ya da bu amaçlarla bir kontrat
imzalama halleri suç sayýl-
maktadýr. Ayrýca yasal sahib-
inin rýzasý olmadýðýný bildiði
halde yukarýdaki eylemlerden

birinde bulunan kiþinin dolandýrma
amacý taþýdýðý varsayýlmakta, "söz
konusu þartlar altýnda hali hazýrda
bilmekle yükümlüydü" ifadesi de yer
almaktadýr. Dikkat edilirse, maddede
baþkasýna ait bir malý kullanan anlamý-
na gelecek bir ifade yoktur. Dolayýsýyla
eþdeðer bir evde oturan ya da
eþdeðer bir arsaya mal inþa eden kiþi
bu yasanýn kapsamý dahiline

girmemektedir. Güney
Kýbrýs'taki Meclis Baþkaný
Dimitris Hristofyas'ýn da
yapmýþ olduðu açýklamalara
göre,  bu Yasa Kýbrýslý

Türkler'e deðil
Kýbrýslý Elenlerin
mallarýný ticari
maksatlarla alýp
s a t a n

yabancýlara yönelik
olarak çýkarýlmýþtýr.

Nitekim bugüne deðin tutuklan-
mýþ olan 2 kiþi de, biri Rus biri Ýngiliz

olmak üzere yabancýdýr. 

Ya Biz
Amaç ve süreç her nasýl olursa olsun

gerek güneydeki gerekse kuzeydeki ilerici
demokrat örgütler ve bireyler olarak ege-
menlerin yaptýklarý bu manevralar esnasýn-
da çok etkili olamadýk. Politik ya da günde-
lik temaslar için güneye geçen pek çok
insanýn bir süre için de olsa kafasý karýþtý;
yaygýn medyanýn þiþirme haberlerine,
kandýrmacalarýna inandýlar. 
Yasada, yabancý veyahut Kýbrýslý Türk

ifadeleri yer almamakla birlikte, konjektür
uygun olduðunda o veya bu devletin halk-
tan insanlarý maðdur etmekten geri dur-
mayacaðý tecrübeyle sabittir. Bu nedenle
devlet erkanýnýn günün koþullarýna göre
verdikleri beyanatlara deðil halklarýn
gücüne güvenmek gerekmektedir. Her
taþýn altýndan itina ile çýkarýlýveren mil-
liyetçiliðe karþý durabilmenin yegane yolu,
halklarýn kardeþliðine vurgu yapan örgütlü
mücadeledir.��
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güneyde tutuklanan Rus’un Kozanköy’de aldýðý ev




