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KIBRIS'ta SON TANGOYA DOĞRU... 

 
Dr. Ahmet SALTIK  
www.ahmetsaltik.net  

profsaltik@gmail.com 

Bu sitede Kıbrıs için çok yazdık… 
Örneğin : KKTC Karambole Kurban Edilmesin.. 
(http://ahmetsaltik.net/2014/12/29/kktc-karambole-kurban-edilmesin/) 

2004’te, ADD Genel Başkan Vekili sıfatıyla, Annan Planı halkoylaması öncesi KKTC’de 
çok sayıda konferans verdik - düzenledik, radyo - TV konuşması yaptık ve gazete söyleşileri yaptık, 
makaleler yazdık.. 

 

Ne yazık ki KKTC halkı bu lanetli Plana % 65 “evet” dedi.. Bıktırılmış ve adeta“öğrenilmiş  
çaresizlik sendromu” na sokularak özgür istenci (iradesi) teslim alınmıştı. 

Tarihin cilvesine bakınız ki, daha çoğunu elde edebileceğinden emin olan (!?) Batı’nın 
şımarık çocuğu Ada Rumları Annan Planı’na “hayır” dediler de KKTC yaşamaya devam etti!.. 
Yoksa şimdi tek bir Kıbrıs Cumhuriyeti vardı ve 1974 katliamları öncesine dönülmüş idi..  
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Ne yazık ki, ikiyüzlü AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tek parça devleti olmasına karşın, 
kendi hukukunu çiğneyerek tüm Kıbrıs’ı temsilen (!) AB’ye kabul etti (2004).. 

1983’ten bu yana koca kahbe dünya, Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuka tümüyle uygun  
kendi yazgısını belirleme (self determinasyon) hakkını görmezden gelerek Ada Türklerine 
adeta politik – ekonomik soykırım uygulamakta.. Oysa Ada Türkleri bir “nation  community” 
olarak Self determinasyon eyleminin hukuksal öznesi (süjesi) olmaya ehil (yetkili). 
Bu yalın olguyu görmezden gelen kokuşmuş BM sistemi ve Batı emperyalizminin şürekası ise 
Türkiye’de uluslararası hukuka tümüyle aykırı olarak Kürt kardeşlerimizi kışkırtarak 
self determinasyon hakkına gönderme yapmaktadırlar.. Oysa Lozan Antlaşmasına göre  
Türkiye’de “azınlık” statüsünde olanlar yalnızca Ermeni, Rum ve Yahudilerdir.. 
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AKP – RTE iktidarı ise kadim kahraman Denktaş‘ı harcamak ve Annan Planı’nı onaylatmak için 
elinden gelen her şeyi yaptı. Bay RTE, diplomasi literatüründe yeri olmayan saçma bir kavram ve 
davranış biçimiyle “herkesten 1 adım önde olmak” gibi-çoooook derin uluslarararası siyaset ve 
hukıuk bilgisinin ürünü olsa gerek (!)- tuhaf bir politika izledi, izliyor.. 

KKTC’nin uluslararası düzlemde tanınması için hiçbir somut – içtenlikli çabasını görmedik AKP’nin.. 
Şimdilerde ise, AKP – RTE iç ve dış politikada, ekonomide, iç terörde ve Suriye – Irak’ta olağanüstü 
zorda.. 

BOP = Türkiye’yi parçalama planı Eşbaşkanı RTE, kıskıvrak kuşatılmış durumda uydu ve serüvenci 
– sığ politikalarının ürünü olarak.. Dolayısıyla hemen her türlü ödünü verebilirler..  
İktidarda kalmak üzere ver(e)meyecekleri ödün olmadığı ne yazık ki yaygın kanı.. 
O bakımdan, KKTC özel bir özen ve sahiplenme istiyor.. 

TBB (Türkiye Barolar Birliği) bir yurtseverlik ve KKTC halkı Türk soydaşlarımızın  
haklarını – hukukunu koruma adına böylesi bir açıkoturum düzenliyor.. 

KKTC, Türkiye güvenliği ve Ada Türklerinin can güvenliği açısından ülkemizin 
en temel sorunlarından biridir.. 

 Kırmızının da kırmızısı çizgimiz; 
2 kesimli – 2 bölgeli – egemen eşit 2 devletli bir yapının mutlaka korunmasıdır. 

 

Son çözümlemede GKRY, Yunanistan ile onyılların özlemi ve politikası yönünde ENOSİS özlemleri 
uğruna birleşirse, Ada Türkleri KKTC yurttaşları da kendi yazgılarını belirleme hakkını kullanarak 
Türkiye’ye katılabilirler.. 

Başkaca ödüncü çözümler, Ada’da 1571’de fetihten bu yana dökülen kanların, binlerce şehitlerin 
ve gazilerin.. aziz ruhlarına ihanet olacaktır.. Türkiye’nin güvenliğini de tehlikeye atmak ve 
Ada Türklerinin assimilasyonuna (katliamına değilse bile!) razı olmak demektir. 
Türkiye buna asşa izin veremez, tarih de kesinlikle bağışlamaz.. 
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AKP – RTE’yi bir kez daha kaygı ile uyarmak isteriz.. 
Yapamayacaksanız, bırakıp gitmek diye namuslu – onurlu bir davranış vardır.. 
Halka gerçekleri anlatır ve yapabileceklere yerinizi bırakırsınız.. 

Aman ha, sakın ha… 
KKTC’yi kurtlar sofrasında diplomasi oyunlarına kurban vermeyelim.. 

TBB’nin bu açıkoturumuna katılalım, sahiplenelim… 

Sevgi ve saygı ile. 
16 Şubat 2016, Ankara 

 
Not : 20 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 10:00'da TBB (Türkiye Barolar Birliği) 
"Kıbrıs'ta Son Söz Söylenmedi" konulu bir açıkoturum düzenliyor.. 
Bu duyuru ve ekinde yer alan yukarıdaki yazımız için lütfen tıklayınız : 
http://ahmetsaltik.net/2016/02/15/tbb-paneli-kibrista-son-soz-soylenmedi-ve-cagrisimlarimiz/ 
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