AKINCI: "iKi "EVET"E iHTIY ACIMIZ

vAR"

Barl~ ve Demokrasi Hareketi'nin Genel Ba~kan! Mustafa AkInCI, Yeni Klbrls Dernegi
taraflndan 7 Nisan ak~aml Leymosun'da dUzenlenen bir toplantlnln konuk konu~macisl idi. AkInCI,
Kooperatif Bankasl'nln KUltUr Merkezi'nde, 150 kadar Klbrlsli Rum ve Klbrlsli TUrkten olu~an
dinleyicilere, "Bir Klbrlsli TUrk politikacl, Klbrlsll Rumlarln Annan Planl'na ili~kin sorularma nasI!
yakla~maktadlr?" konusunda konu~tu.
Yeni Klbrls Dernegi'nin Ba~kanl olan Thukis Thukididis, AklnCl'yl, ~u anda Guney'de en ~ok
tanlnan ve sevilen Klbrlsli Turk politikaci olarak takdim etti ve konu~maslnda, kendisini Klbrlsli
Rumlarln yerine koyarak, Annan Plan! ile ilgili goru~lerini dile getirmesini istedi.
Akinci ise, Klbrls Rum ve Klbrls Turk toplum liderlerinin New York'taki bulu~maslnl
degerlendirerek ba~ladlgl konu~maslnda, iki ayrl referandum ile sonu~lanacak bu surecin
durdurulmaslnln olasl olmadlgl vurguladl.
"Iki 'evet'e ihtiyaclmlz oldugu uzerinde durmaYI yegliyorum" diyen AkInCI, ~oyle konu~tu:
"Eger boyle olmazsa, Klbrls sorununa bir ~ozUm bulunmayacak. BUtun taraflarln ihtiya~larlnl
kar~dayan ideal bir ~ozum asia olmayacak. Elde edilebilecek olan, verili ko~ullarda mumkun olandlr.
Statukonun devaml, her iki taraf i~in de ~ozUm degildir."
Klbrlsli TUrk politikaci konu~maslnln devamlnda, plana Klbrls Turk bakl~ a~lslndan bakarak,
Klbrls Turk toplumu i~in siyasal e~itlik, ~ozUmUn iki toplumlu olmasl, Klbrlsh Turklerin tecrit
edilmesine bir son verilmesi ve Klbrlsli Turklerin kendi kendilerini yonetmesinin onemli oldugunun
altlnl ~izdi. AkInCI, toplantlya katdanlara ~oyle dedi: "Eger Klbrls halkl, Annan Plan!'nda
ongorUienlere "haYlr" derse, belki de bir 25 yd daha kaybedecektir. Klbrlsli Turklerin ~ogu, daha iyi
bir ya~am i~in adayl terkedecek ve i~gal altlndaki bolgeye daha fazla Turkiyeli yerle~ik gelecektir."
AkInCI, daha sonra soruna Klbrls Rum bakl~ a~lslndan bakarak, Klbrlsli Rumlarln ba~ka ~eyler
yanlnda mal ve mulklerini kaybettiklerini, ama Annan Plan! ile 92 bininin, Klbrls Rum yonetimi altlnda
kendi mallarlna donebileceklerini belirtti. Klbrlsll Rumlarln guvenlik kaygdarlnln, Turk askerlerinin
a~amall olarak ~ekilmesi ile giderilecegini soyledi ve sozlerine son verirken, "evet" oyu ile, hem
Yunan-Turk yaklnla~maslna, hem de daha da geni~ bir alan olan Dogu Akdeniz'deki istikrara yardimci
olunacaglnl ifade etti.
AkInCI, daha sonra, kendisine Klbrlsll Rumlar izleyiciler tarafmdan sorulan sorularl yanltladl
ve ~ozUmden sonraki gunlerde ortaya ~Ikacak zorluklarl yenmek i~in, kar~rllkli anlayl~ ve empatiden
olu~an yeni bir kulture ihtiya~ duyuldugunu soyledi. Devamla, AB Uyesi olmak isteyen TUrkiye'nin hem
yeni Birle~ik Klbrls Cumhuriyeti, hem de Yunanistan ile iyi ili~kiler i~inde olmaya ~abalayacaglna olan
inanclnl dile getiren AkInCI, bunun da otesinde, Turkiye'nin Klbrlsll Rum sanayiciler, tUccarlar ve i~
adamlarl i~in bUyuk bir pazar olabilecegini ve 0 nedenle, TUrkiye'ye olan bakl~ a~lsml degi~tirmeleri
gerektigine dikkat ~ekti.
Akinci sozlerini ~oyle bagladl: "Klbrls'ln AB'ye giri~ tarihi olan 1 Mayls'a kadar bir zaman
suresi vardlr ve Plan'ln hem iyi, hem de kotu yanlarl oldugunu biliyoruz. Ama, konuya siyah-beyaz
olarak bakdamayacaglnl do akdda tutmallYlz. Annan Planl'nln rengi, gridir. Eger Klbrlsldar Annan
Plan!'na "Evet" demezlerse, bolUnmU~ bir ulkede ya~amaya devam edecegiz. Halkln ~ogunlugu
olgundur, ama a~lrl unsurlarln varllglnln da bilincinde olup, dikkatli olunmalidlr. Toplumlarlmlzln
olgunlugu ve bilin~liligi, bizim i~in en iyi gUvenceyi olu~turacaktlr. "

