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Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İlanı ve Kuruluşundan 60. Yıldönümü 

Münasebetiyle Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Anastasiadis’in Konuşması 

1 Ekim 2020, Perşembe  

 

Değerli vatandaşlar,  

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanı ve kuruluşundan 60. yıldönümü 

münasebetiyle, sabır, ısrar ve halkımızın özelliği olan çalışkanlıkla 

tarih içinde hep beraber başardıklarımız için takdir, saygı ve gurur 

duygularımı ileterek Kıbrıs halkına hitap etmek istiyorum. 

 

Takdir ve hürmet duygularıyla, yurdumuzun sömürü 

boyunduruğundan kurtarılması için hayatlarını feda edenlere veya 

mücadele verenlere saygı göstererek, bunu izleyen dönemde 

demokrasiyi ve Türkiye’nin sinsi planlarına karşı yurdumuzun toprak 

bütünlüğünü savunanlara Devlet’in şükranlarını ifade etmekteyim. 

 

Aynı zamanda, kayıp kişilerimizin yakınlarını son kayıp kişinin 

akıbetini kesinleştirinceye kadar çabalarımıza daha yoğun bir biçimde 

devam edeceğimiz konusunda temin etmek istiyorum.  

 

Değerli vatandaşlar, 

Vatandaşlarımızın %40’ının zorla yerlerinden edilmesi, Kıbrıs 

Cumhuriyeti toprağının %37’sinin askeri işgal altında olması ve işgal 

altındaki topraklarımızın sistematik biçimde kolonizasyonu yoluyla 



4 
 

Ada’nın demografik yapısının değiştirilmesi ile 1974’ten beri kabul 

edilemez bir durumu yaşıyoruz.  

 

Bu kabul edilemez durumu asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. 

 

Bu çerçevede gerek ben gerekse seleflerim, toplum liderleri arasında 

farklı zamanlarda varılan anlaşmalar, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 

Konseyi’nin kararları ve tam üyesi olduğumuz AB’nin ilke ve değerleri 

temelinde her müzakere sürecine yapıcı bir biçimde katıldık.   

 

Maalesef, bizim kararlılık ve samimi irademize rağmen, Türkiye’nin 

uzlaşmaz tutumu, mantıksız talepleri ve iddiaları, Kıbrıs sorununa 

işlevsel, yaşayabilir ve kalıcı bir çözümün bulunmasına izin vermedi. 

Böyle bir çözüm, bizi tarihi geçmiş garantilerden, yabancı askerlerin 

varlığından veya üçüncü taraflara herhangi bir bağımlılığından uzak, 

gerçekten egemen, bağımsız ve Avrupalı bir devlete götürecekti.  

 

Bayanlar ve Baylar, 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanından 60. yıldönümünde yurdumuz, gerek 

KC Münhasır Ekonomik Bölgesinin işgali, gerekse Maraş’ın yasadışı 

olarak yerleşime açılmasına ilişkin tehditleri ile devam eden hukuk 

dışı Türk faaliyetlerinden dolayı, yeni meydan okumalarla karşı 

karşıya bulunmaktadır. Bu faaliyetler, uluslararası hukuka, BM 

Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına ve BM Deniz Hukuku 

Sözleşmesine aykırıdır. 
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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplum tarafından 

kınanmasına rağmen, Türkiye, maalesef, yasadışı ve tek taraflı 

faaliyetlerine devam ediyor.  

 

Bunun son örneği, sondaj faaliyetleri ve sismik araştırmaların 

yapılması için iki NAVTEX’in yenilenmesi ile ilgilidir. 

 

Bu yenileme, Doğu Akdeniz’deki gerginliklerin azalması için harcanan 

çabalar sırasında ve AB-Türkiye ilişkilerinin tümünün yanında, 

Akdeniz’deki Deniz Hukukunun devamlı ihlallerinin görüşüleceği 

Avrupa Konseyi’nin kritik Zirvesinden birkaç gün önce oldu.   

 

Değerli vatandaşlar, 

Avrupa Konseyi Toplantısı, Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve sömürü 

boyunduruğundan kurtarılmasını kutladığımız güne denk 

düşmektedir. 

 

Kıbrıs Cumhuriyeti lideri olarak, Kıbrıs halkının kan ve fedakârlıklarla 

kurtarıp bize verebildiklerini savunmaktan başka bir seçeneğim 

yoktur.  

 

Bundan söz etmem tesadüf değildir. Çünkü Avrupa liderleri önünde 

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın büyük bir küstahlıkla Kıbrıs 
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Cumhuriyeti’nin yıkılmış olduğuna göre yok olduğunu iddia ettiği bir 

mektubu bulunacak.  

 

Avrupalı ortaklarımızdan haklı olarak isteyeceklerim konusunda 

açıkça konuşmak istiyorum.  

 

Avrupa Birliği’nin ilke ve değerleri, Birliğe üye olmak için aday olan 

bir ülke karşısında ne yumuşamalara ne de hafiflemelere izin verir. 

Bu ülke: 

(a) Bir üye devlete karşı tüm yükümlülüklerini hiçe sayar. 

(b) Uluslararası hukuka aykırı olan faaliyetleri için Birleşmiş Milletler, 

Güvenlik Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 

alınan birçok kararla defalarca kınandı, mahkûm oldu. 

 

Bu ülke, Avrupa Komisyonu’nun 2019 raporu içinde de tespit ettiği 

gibi, kendi vatandaşlarının insan haklarını açık bir biçimde ihlal eder. 

Raporda sivil ve siyasi hakların sınırlandırılması, vatandaşların keyfi 

biçimde dava edilmesi, binlerce memurun, yargıcın, akademisyenin 

ve aktivistin işlerinden atılması, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması 

ve yargının taraflı olmasından bile söz edilmektedir.   

 

Aynı zamanda, Türkiye’yi kınayarak üye devletlere karşı yasa dışı 

faaliyetlerine devam ettiği takdirde aleyhine tedbirler alınacağı 

konusunda uyaran Avrupa Konseyi kendisinin oybirliğiyle aldığı 

kararları hatırlatmayı görevim sayarım. 
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Değerli dostlar, 

Türk meydan okumaları karşısında verdikleri güçlü destek ve 

dayanışma için, Avrupa Birliği’nin tüm üye devletlerine samimi olarak 

teşekkür etmek istiyorum.  

 

Aynı zamanda, Avrupa Konseyi Toplantısında beklentim, gambot 

diplomasisinin son bulması ve krizin yerini diyalogun veya 

uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde uluslararası 

mahkemeye başvurmanın alması için daha fiili ve etkili bir tutumdur.  

 

Değerli yurttaşlar, 

Yukarıdakiler, müzakere sürecinin yeniden başlaması için açıklamış 

olduğumuz bağlılığımızı çürütmez. Tam aksine, tehdit ve şantajlardan 

uzak, yapıcı ve iyi niyetli müzakerelerin yapılmasına yardımcı 

olacaklar.    

 

Bugünkü yıldönümü, bana Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza hitap ederek 

hassasiyetlerini anladığımız konusunda kendilerini temin etme fırsatı 

veriyor. Ancak aynı zamanda, Kıbrıslı Rumların endişelerini de yok 

saymadığımızı açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. 

 

Tüm Kıbrıs halkının uyum içinde yaşama hakkı vardır, istikrar, barış, 

güven, refah ve kalkınma olacağı bir ortamda beraberce yaratma hakkı 

vardır.  
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Bunu başarmak için, yurdumuzun bağımsız, egemen ve AB’nin üyesi 

olan bir devlet olduğunu ve üçüncü tarafların amaçları uğuruna 

işlevsel, yaşayabilir olmayan ve ülkenin yasal sakinlerinin haklarını 

yok sayan bir çözüme götürülme lüksümüz olmadığını anlamamız 

şart.  

 

Değerli vatandaşlar, 

Milli meydan okumaları karşılamamız için gösterdiğimiz çabalara 

paralel olarak, toplumun hepsinin refah içinde yaşaması amacıyla 

yorulmaz bir biçimde çalışmayı ihmal etmediğimiz konusunda sizi 

temin etmek istiyorum.   

   

Ve bizi ayıran ideolojik farklara rağmen, siyasi güçlerle kritik 

dönemlerde yaptığımız iş birliğinin belirleyici olmasını memnuniyetle 

selamlamak istiyorum. 

 

Bütün insanlığa vuran bir pandemi ile verilen mücadelede yaptığınız 

fedakarlıklar ve gösterdiğiniz güç ve sağgörü ile sizin de katkınız 

belirleyici oldu.  

 

Pandemiden söz ederken, güçlü bir sorumluluk duygusu içinde, 

savaşı değil, sadece bir muharebeyi kazandığımızı herkesin anlaması 

konusunda çağrı yapmak istiyorum.  
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Virüs hala aramızdadır ve geçmişte de söylediğim gibi, tehlikeler 

gözle görülür.  

 

Son zamanlarda vakaların artışı, hiç kimsenin rahat olmasına izin 

vermez.  

 

Bunun için, gerek kendinizin gerekse sevdiğimiz kişilerin korunması 

için sağlık tedbirlerini titizlikle uygulamanız konusunda çağrı 

yapıyorum.    

 

Değerli vatandaşlar,  

Pandeminin şu ana kadarki etkilerini akıllı bir mali politika ile yeterli 

bir biçimde karşılayabildik.  

 

Pandemi yüzünden, dünya ekonomisinin görülmemiş bir krizden 

geçtiğini belirtmek istiyorum.  

 

Bu kriz Kıbrıs ekonomisini de etkilemektedir.  

 

Bunun için, herkes için öncelik olması gereken insan hayatından öte, 

virüsün kontrolsüz bir biçimde yayılmasından meydana gelen 

tehlikeler, bütün toplumun yaşam şartlarını ve refahını olumsuz bir 

biçimde etkileyecektir.     

 

Değerli vatandaşlar, 
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Zaman içindeki hatalarıyla, ihmalleriyle ve zafiyetleriyle Kıbrıs 

devletinin bugüne kadarki gidişatı, başardıklarımız için gurur 

duymamıza izin verdi ve vermeye devam ediyor.  

 

Ancak daha fazla başarabiliriz ve buna layığız.  

 

Avrupa Birliği’ne üyeliğimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapılarının büyük 

ölçüde çağdaşlaştırılmasına yardımcı oldu.    

 

Buna rağmen, Avrupalı Kıbrıs vatandaşlarına borcumuz olanı 

başarmak için, hala daha önemli reformlar gerekli olduğunu itiraf 

etmeliyiz.   

 

Bir taraftan zihniyet değiştirecek ve diğer taraftan vatandaşların 

yaşam kalitesini iyileştirecek bazı reformlardan söz ediyorum.   

 

Somut olarak, söz ettiğim reformlar aşağıdakileri ilgilendirir: 

- Kamu hizmetini 

- Yerel yönetimi 

- Adalet dağıtma sistemini 

- Eğitim sisteminin reformunu  

- E-devleti ve dijital yeteneklerin geliştirilmesini 

- Ulusal Sağlık Sistemi’nin reformunun tamamlanmasını 

 

Bunlar sadece reformlardan bazılarıdır. 
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Başarılı olmamız için, tüm siyasi güçlerin kendilerini aşması gerek. 

Bu, sadece mevcut Hükümete değil, halkın tümüne yararlı olacak.  

Kıbrıs Devleti, hiçbir Hükümete ve hiçbir siyasi güce ait değildir.  

Kıbrıs halkının eseri ve malıdır. 

Bunun için, ait olduğumuz politik harekete bakmaksızın, siyasetle 

uğraşanlarımızın borcu, siyasi partilerin yararı değil, toplumun 

iyiliğidir. 

 

Eleştiri ve Hükümetin yaptığı hatalarına işaret etme hakkına tam saygı 

ile, öncelikli olan, halkın talep ettiği ve layık olduğu perspektifi tam 

olarak değerlendirme hedefi ile, sorunların karşılaşmasında toplu 

sorumluluktur. 

 

Siyasi güçler ve sosyal ortaklar ile eksiksiz bir iş birliği ile ve Kıbrıs 

halkının iradesi ile gerek mevcut meydan okumaları gerekse 

gelecekteki meydan okumaları başarılı bir şekilde karşılayacağımız 

yüzde yüz eminim.   

 

Bayramımız kutlu olsun     

      

 

 

 


