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Nihayet, tünelin sonunda ışık var 
 

Avrupa Komisyonu’ndan alınan ilgili mektubun yayını 
 
 
Alçakgönüllülük ve olumlu bir yaklaşımla, başkan adayları ile Kıbrıs’taki siyasi partilere cesaretle 
hatırlatmak isteriz ki; Kıbrıs’ın uluslararası itibarını geri kazanmak ve şu an Kıbrıslı Rumlar ve 
Kıbrıslı Türkler arasında hakim olan kötümser havayı dağıtmak, içi boş sloganlar ve gösterişli 
vaatlerle başarılabilecek hedefler değildir. 
 
İleriye doğru gidebilmek için, tüm başkan adayları ve siyasi partilerin; dürüst, güvenilir, ahlaklı, 
adil ve itimat edilebilecek bir tutum benimsemeleri gereklidir. Kendi şahsi emelleriyle hırslarını bir 
kenara bırakarak, mevcut şartların gerektirdiği gerçek yurtseverliği sergilemelidirler. Benzer bir 
yurtseverlik ruhuyla, gazeteciler de tarafsızlıklarını koruyup, mevcut duruma razı ederek ve hayal 
kırıklığı yaratarak seçmeni yanlış yönlendiren siyasetçilere karşı sıfır tolerans göstermelidirler. 
 
Oysa ki, hakim olan kasvetli havada, ihitiyatlı iyimserliğe neden olacak birtakım gelişmeler de 
mevcuttur. Tabii ki bu gelişmelerin doğru değerlendirilmeleri, bunlardan tamamıyla faydalanılması 
ve geri döndürülemez bir çıkmaza yol açmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.   
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sivil toplumun hareketlenmesi gerektiğiyle ilgili çağrısına 
yanıt veren 12 yurttaş, Doğu Akdeniz Düşünce Kuruluşunu oluşturmuş, Kıbrıs sorununun 
bütünlüklü ve detaylı çözümünü formüle edip yayınlayarak, bu yaklaşımıyla Avrupa 
Komisyonu’ndan halihazırda çok olumlu bir tepki almıştır. Bu olumlu yorumlara ilaveten, 
Komisyon, sürece en yapıcı biçimde yardımcı olacağına dair bağlılığını ifade etmiştir. Avrupa 
Birliği Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü’nün, Avrupa Komisyonu Başkanı ve iki Başkan 
Yardımcısı adına kaleme aldığı mektubu ilişiktedir. 
 
Kıbrıstaki siyasetçilere ve siyasi partilere bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde çağrıda 
bulunuyoruz. Gazetecilere, Kıbrıstaki halkın adil ve tarafsız bilgilendirilmesi için çabalarımıza 
yardımcı olup destek çıkmaları çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda yurdumuz insanının, Kıbrıs’ın 
siyasi geleceğini güvence altına alacak muhtemelen bu son fırsatı destekleyip kucaklamasını 
istiyoruz.  
 
12 üyeli Düşünce Kuruluşunun tam öneri metnini https://www. eastmed-thinktank. com web 
adresinden okuyabilirsiniz. Alfabetik sıraya göre Düşünce Kuruluşu üyeleri şu isimlerden oluşur: 
Aygın Esra, Atai Serdar, Bahas Marios, Charalampous Charalampos, Hadjidemetriou Takis, 
Ierodiakonou Leontios, Stylianou-Syrimis Olympia, Vassiliou Androula, Yücel Mine, 
Zaphiropoulos Panayiotis (Takis), Zavallis Lakis ve Düşünce Kuruluşu adına Koordinatör / 
Raportör olarak görev yürüten Panayiotides Christos. 
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