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konuşarak çözmek ist iyoruz ancak Yunanistan’dan hâlen olumlu bir adım 

göremiyoruz. Aksine Rum kesimiyle bir l ikte, AB üyeliğini kullanarak avantaj 

sağlama çabalarına devam ediyorlar onlar bizi başka başkentlere şikâyet 

ederken biz, bir Yunan gazetesine doğrudan makale yazara k açıkça söyledik: 

Gerginlik ve tırmanma veya diplomasi, diyalog ve iş birl iği… Seçim 

Yunanistan’ındır.  Biz hamdolsun her yoldan gitmeye muktediriz. Yunanistan’la 

gerginlik yaşadığımız dönemlerde Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik 

baskının artt ığını geçmiş tecrübelerden de bi l iyoruz ve soydaşlarımızın 

haklarının takipçisi olmaya devam ediyoruz.  

Değerli  mil letvekil leri, Kıbrıs’ta yarım asrı aşkın süredir devam eden 

çözümsüzlüğün sebebi Rum tarafının uzlaşmaz ve çarpık zihniyetidir. Bu 

zihniyet, Kıbrıs Türklerini eşit, ortak değil azınlık olarak görmekte, ne ikt idarı 

ne de adanın doğal kaynaklarını paylaşmak istememektedir. Bu nedenle artık 

federasyonun değil  iki devlet li  çözüm modelinin konuşulması gerekiyor. Kıbrıs 

Türkünün iradesi de son seçimlerde bu yönde tecelli  etmiştir. Bu iradeye 

herkesin saygı göstermesini bekliyoruz. Çalışmalarımızı da Kıbrıs Türkü 

kardeşlerimizle bu yönde tam bir eşgüdüm ve iş bir l iği içinde yapıyoruz. Bu 

tutumumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Lefkoşa’ya son ziyareti  sırasında her 

iki cumhurbaşkanı tarafından açıkça ortaya konulmuştur. Doğu Akdeniz ve 

Ege’de bu özetlediğim çerçevede yaşanan gelişmeler maalesef Avrupa 

bir l iğiyle i l işkilerimize de etki ediyor. Yunanistan ve Rum kesimi ikil isi yalnız 

değil,  bazı üyeler ülkemizle iki l i  sorunlarını Avrupa Birl iği gündemine 

taşımakta. Sözde bir üyelik dayanışması maskesi takmışlar ve sürekl i 

aleyhimize suist imal ediyorlar. Avrupa Birl iğinin bu yanlıştan dönmesi lazım. 

Bunu başarır larsa iş bir l iğimizden tüm Avrupa kazanır, başaramazlarsa da  tüm 

Avrupa zarar görür. AB’nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye’nin üyeliğinin 

bir l iğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz. O durumda her iki taraf için de 
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