KKTC'NiN T ANINMASI DiYE BiRSEY SOZ KONUSU DEGiLDiR
Klbns Cumhuriyeti 'nin Tiirkiye tarafmdan i~gal edilen bolgesinde, 21 yll once, aynhk91 bir hareket
olarak ilan edilen "Kuzey Klbns Tiirk Cumhuriyeti", uluslararasl topluluk tarafmdan derhal kmanml~tl.
Yeni Klbns Dernegi, BM Giivenlik Konseyi tarafmdan yaYlmlanan 541 (1983) sayIll karan
ammsatmak istemektedir. Bu kararda, bu ilan iyin "yasal yonden geyersizdir" ve "geri almmahdlr" denirken,
"biitiin iilkelerin, Klbns Cumhuriyeti'nin egemenlik, baglmslzhk, toprak biitiinliigii ve tarafslzhgma saygl
gostermesi" talebinde bulunulmakta ve daha da onemlisi "biitiin iilkelerin,~Klbns Cumhuriyeti'nden ba~ka
herhangi bir Klbns devletini tammamasl" istenmekteydi.
Klbns Cumhuriyeti, 30 yIlhk boliinmeden soma ~imdi, Avrupa Birligi 'nin bir iiyesidir. Avrupa
Komisyonu'nun 16 Kaslm 1983'de tek yanh baglmslzhk ilammn hemen ardmdan tepki gosterdigi de
ammsanrnahdlr. Avrupa Parlamentosu daha somaki Yillarda, ne "KKTC"nin, ne de "Klbns'm kuzey
kIsmmdaki herhangi anayasal bir geli~me"nin tanmmasmm soz konusu olmadlgml vurgulaml~tl. Ote
yandan, Avrupa insan Haklan Mahkemesi, "KKTC"yi "Ttirkiye'ye baglmh alt bir yonetim" olarak
nitelendirmi~tir. Son olarak da Ttirkiye'nin, istanbul'daki AB Dl~i~leri Bakanlan ile islam Ulkeler
Orgiitiintin Ortak KonferanSl nedeniyle KKTC'yi ayn devlet olarak kabul ettirme yabaSl, AB tarafmdan
reddedilmi~ ve toplantl iptal edilmek zorunda kalml~tlr.
Btitiin bunlara kar~m, Ttirkiye, adanm kuzeyinde 35 bin asker bulundurmaya ve Cenevre
Sozle~mesine aykm olarak adanm demografik karakterini degi~tirmeye devam etmi~tir. 1974 istilasmm
kurbam olan hem Klbnsh Rumlarm, hem de Klbnsh Ttirklerin temel insan hak ve ozgtirltikleri yignemekten
geri durmaml~tlr.
Ote yandan slradan Klbnshlar, 23 Nisan 2003'den bu yana, Klbns Ttirk liderliginin masallannm
aksine, ban~ iyinde birarada ya~ayabileceklerini kamtlaml~lardlr. Denkta~ ve Eroglu'nun acmaSl gorti~leri
dl~mda, Klbnsh Ttirklerin ezici bir yogunlugu, Ttirkiye'deki bugtinkti htiktimet, Avrupa Birligi ve ABD,
artlk KKTC'nin tanmmaSl olaslhgma inanrnamaktadlr.
Annan Plam ile ilgili referandumlar, Klbns sorununun yoztimti yolunda herhangi olumlu bir sonu9
getirmemi~ ve iilkenin boltinrnesi devam etmi~tir. Uluslararasl karar merkezleri, ~u an Klbns sorununun
yoziimii iyin herhangi bir ~ey yapmaya niyetli degildir. Yeni Klbns Dernegi'nin gorii~tine gore, Klbns Rum
tarafmm ne istedigini aylklamasl halinde, her iki taraf da geryekyi ve pratikte uygulanabilir bir yoztim iyin
eylemlerini ve gtiylerini koordine etmeli ve uluslararasl toplum yeni bir yaba iyin giri~imde bulunmaya ikna
edilmelidir.
Klbns Htiktimeti'nin, kuzeydeki rejimin tanmacagma ili~kin korkulan, yukandakiler l~lgmda bize
gore tam amen yersizdir. Bu korkular, hem Klbns Htiktimetinin Klbnsh Ttirkler iyin bazl aC;lhmlann
geryekle~mesini onlemekte ve hem de uluslararasl topluluk ontinde iyi niyetin olmadlgl gibi bir izlenim
blrakmaktadlr.
Klbnsh Ttirk toplumunun yoztimsiizltikten kaynaklanan bezginligi, Klbns Rum toplumunu incitmeye
yonelmemeli, aksine, Klbns Rum toplumunun hakh endi~elerini anlamaya c;ah~mahdlr. Bizim gorii~iimiize
gore, her iki taraftaki halkm ezici yogunlugu, erken bir yoztimti beklemektedir. ~qitli yanh~ anlamalar veya
yanh~ politik davram~lar ve hatta geryek dl~l gorti~ler, bu yoztimti kesinlikle ileri bir tarihe kayduacaktlr.
Yeni Klbns Dernegi, biittin Klbnshlann toplumlanna ili~kin bu tilr kliC;lik politik davram~lardan uzak
durmalanndan yana olup, yoziim iyin yabalanm kesintisiz slirdlirecektir.
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