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Ge((mi~e

degil, gelecege bakalnn

Dlkemizin iki temel toplumu, 400 ylldan fazla bir siiredir bu iilkede
birlikte var oldular. Bu birlikte var olu~, son donemlerde daha cok Klbnsh
Rumlann ileri surdugu gibi her zaman uyumlu degildi. Ancak, Sn.
Denkt~'m

ileri siirdugu gibi devamh ve geriye donii~u olmayan bir 9at1~ma

ve kar~l kar~lya gelme de sozkonusu degildi. Bazl donemlerde kar~l kar~lya
gelindi, 1765 yllmda agrr vergilerden kurtulmak i9in Turk, Rum Klbns
halkmm Halil Aga liderliginde Padi~ah' a ve donemin B~piskoposu
Paysiu'ya kar~l birlikte ayaklanmalarl orneginde oldugu gibi bazl
donemlerde ortak tavlr takmlldl.
Yakm ge9mi~te Klbns Rum tarafmm Enosis ve Klbns Tiirk tarafmm
Taksim 9abalarl nedeniyle i~birliginden ((ok ((atI~ma yonu on plana ((Iktl.
Ancak, son 27 yllm deneyimleri bazl hazrrhk

9all~malar1ll1

ve iki toplum

arasmda kar~lhkh benimseme sonucunu dogurdu. Klbnsh RUmlar i((in
Enosis tutkusu ((oktan sondu. Klbnsh Tiirklerin de, Kuzey'in Tiirkiye'ye
entegre edilmesini ve Klbnsh Turkler arasmda Klbnshhgm tamamen
ortadan kalkmasml kabul edilemez bulduklarl gomluyor.
Simdi ne bir toplumun, ne diger toplumun

a~rrl

milliyet((ilerinin

amaclarmm hayata ge9irilmesi olaslhgmm Var olmadlgl
Uzl~ma

anl~llmahdrr.

yolu He bu ulke Klbnsh Rumlarla Klbnsh Turklerin yurdu olarak

kalacaktrr. Belki 90gumuz degil ama bazIlarlffilz, her zaman bu rur hislerle
doluyduk.
Ancak, "tavrr degi~ikligine" ragmen Klbnsh Rumlar Tiirkiye'nin ve Sn.
Denkt~'m

konfederasyon onerisini kabul etmek niyetinde degildirler. Bu

oneri ozde Klbns'm bagnnslzhgml ortadan kaldlracak ve iki baglffislZ devlet
ortUsu altmda Klbns, Tiirkiye, Yunanistan ve uluslararasl ((tkarlann eline
gegecektir.

Klbnsh Rumlarm biiyiik ~ogunlugu

~imdi,

uzun ytllardan beri devam

eden Klbns sorununa bulunacak tek ger~ek~i ~oziimiin federal bir ~oziim
oldugunu kabul ediyor, kar~tllkh gUven ve i~birliginin acil bir ihtiya~
olduguna inanlyor.
Her iki taraftaki Klbnshlarm bu konuda "hayrrsIz" Olmasl nedeniyle,
Ktbns'm AB'ye uyeligi bizi buna "zorlayacaktrr". AB'de bir toplumun diger
toplum iizerinde egemenligi olmayacak,

y~am

diizeyinin e~itlenmesi

gerekecek ve kiilmrel farkhhklar konusunda sayglh olunacaktrr.
Bilindigi gibi Klbns Slovenya ile birlikte AB iiyelik gorii~melerinde
birinci srrada bulunmaktadrr ve buyiik olaslhkla 2004 ytlmda AB 'ye uye
olacaktlr. Elbette, heniiz yapllmasl gereken bir ~ok yasal ve diger
degi~iklikler

vardlr. AB 'ye uyelik, Klbns 'ta ~imdi var olmayan gUvenlik

duygusu yaratacak ve

all~kanhklarlffilzm

ilerleme saglanmasma olanak

vermedigi konularda ilerleme saglanacaktlr. Ulkemize gelecek ekonomik
yardtmlar bir

~ok ~a11~manm

hayata ge~irilmesine olanak verecek, boylece

ulkemizin ya~am duzeyi yiikselecektir. AB'ye uyeligin ulkemizin kiilmrel
karakteristikleri

degi~meden,

halkm egitim diizeyini yiikseltecegine ve biz

Klbnshlarm "dogulu" gibi degil,

geli~mi~

ve bilin~li vatand~lar gibi

davranmamlza olanak verecegine inantllyor.
Klbns Tiirk toplumunun i~inden ge~mekte oldugu ekonomik ve diger
zorluklarm bilincine vararak,

~ogumuz,

bir ~ok kez, 100 bin yurtta~lffilzm

modasl ge~mi~ soyda~larml baglffiStzhga kavu~turma ve "Biiyiik Fikirler"
ugruna aCl ~ekmesinin yaztk oldugunu du~iinuyoruz. Sn. Denkt~ zeki bir
politikacldrr ama ne yaztk ki, ama~larl ve ~a1l~malarl KIbns' m ve KIbnsh
Tiirklerin gelecegine hizmet etmiyor. Bu tavrr sonucu, Ktbnsh Tiirkler AB
perspektifi ve bunun getireceklerit:lden yoksun kalmaya zorlanlyorlar. Sn.
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gergevesinde Klbnsh Tiirklerle birlikte yiiIiimelerini engelliyor. Ulkemizin
birligini, baglmslzhgml ve vatanda~lann onurunu saglayacak olan ortak
yiiIiiyii~

olacaktrr. Boylesi bir Klbns'ta insanlar, Tiirk ve Rum Klbnsh

olmaya devam edecekler, kendi kendilerini yonetecekler ve kimse kukla
olmayacak.
Klbns'm boliinmii~liigu iki toplumun hatalarl ve liderliklerinin dogru
vizyon sahibi olmamasmm iizerine in~a edilmi~ bir anakronizmdir. Ancak,
hatalarm, Ulkemizin "ortadan kalkmasma" ve karanlIk bir gelecege
siiriiklenmemize yol a9mamalldlr.
!srail Dl~i~leri Bakanl'nm yakm ge9mi~te Lefko~a'da belirttigi gibi
"ge9mi~in

tarihini degil, gelecegin tarihini gormeliyiz".
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