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Türkiye’nin 
Kıbrıs gibi millî bir davada, ge-

rek resmi kuruluşları, gerekse sivil toplum örgüt-
leri, bugüne kadar birçok çalışmalar yapmışlardır. Ancak bu 

çalışmalarda, teknik ve bilimsel verilerin eksikliği hep dikkati çekmiştir. 
Bu yüzden Kıbrıs’la ilgili olarak geleceğe yönelik vizyonun oluşturulmasında, 

hedeflerin belirlenmesinde ve bununla ilgili yöntemlerin geliştirilmesinde, bu verilere 
her zamankinden çok ihtiyaç bulunmaktadır. 

Özellikle Kıbrıs meselesinde sürekliliği sağlamak için bu konuda geleceğe yönelik stratejik yak-
laşımların öne çıkartılması, bilimsel toplantılarla bunun ifşa edilmesi, yayınlarla tebliğ edilmesi ve 

istifadeye sunulması temel amaçlardan olmuştur. 

Bu gerçekten hareketle Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak Kuzey Kıbrıs çalıştaylarının üçüncüsü 
13 Nisan 2013 tarihinde ve “2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması” adlı Çalıştay, Ankara’da gerçek-
leştirilmiştir.

Bu Çalıştay’da sunulan bildirilerle, katılımcıların savunduğu fikirlerle ve devlet ricalinin ortaya koyduğu 
plânlarla, Kıbrıs’a dair bilgileri yeniden tanımlamak, yeni ihtiyaçlara göre uyarlamak, algılamaları değiş-
tirmek veya yol gösterici verilere dönüştürmek mümkün olmuştur.

Dolayısıyla elinizdeki bu kitap, Çalıştay’da sunulan bildirilerin bir araya getirilmesiyle bu amaca bir 
nebze olsa da hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bu çalışmayla birlikte Türkiye’yle 

K.K.T.C.’nin kültürel bağlarının geliştirilmesini, ekonomik olarak katma değer üretilmesi-
ni, yanlış algılamaların değiştirilmesini ve sosyal bağların güçlendirilmesini, K.K.T.

C.’deki yüksek potansiyelin üretime dönüştürülmesini, değişen ekonomik, 
sosyal ve siyasal şartlara göre tavır belirlemede stratejik yaklaşım-

ların belirlenmesini sağlamak gibi bir amaca hizmet etmek 
istediğimizi de belirtmeliyiz.
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Kıbrıs, yüzölçümü ve nüfusu ile orantılı olmayacak kadar büyük sorunlardan bi-
risidir. Hiç kuşku yok ki, bunun başlıca nedeni adanın ilgi çeken konumudur. Bu 
yönüyle Kıbrıs, yüzyıllardan beri Doğu Akdeniz’e egemen olmak isteyen veya bu 
bölgede var olmakta yarar gören güçlerin ilgi odaklarından birisi olmuştur. İşte bu 
ilginin devamlı sürmesi nedeniyle karşı karşıya bulunduğumuz sorunların tümüne 
Kıbrıs sorunu demek mümkündür. Bir başka deyişle Kıbrıs sorunu, birçok alandaki 
sorunların toplamından oluşmaktadır. 

Bugün ise Kıbrıs sorunu olarak karşı karşıya bulunduğumuz pek çok sorun, ekono-
mik, politik, sosyal, siyasal, toplumsal vb. birçok sorunun kümülatif olarak birleştiği 
ender sorunlardan birisidir. Aslında bu yönü ile pek de yalnız sayılmamaktadır. Zira 
Doğu Akdeniz’de veya Ortadoğu coğrafyası’ndan çözülemeyen iki sorundan birisi-
dir. İlki Filistin, ikincisi ise Kıbrıs sorunudur. Aslında her ikisi de II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra, hatta ve hatta Soğuk Savaş dinamikleri içerisinde ortaya çıkmış sorunlar-
dır. Dolayısıyla her iki sorunu da eşelediğimiz zaman karşımıza hep emperyal güç 
oyunları, çatışma kültürü, uluslararası kaotik sistem ve dinamikleri çıkmaktadır. An-
cak görünün yüz, daha çok etnik çatışma ve kültürlerin çatışmasından başka bir 
şey değildir. Demek ki görünen ile gerçek arasında ciddi bir korelasyon vardır. Bu 
yüzden görüntünün zahiri oldu unutulmamalıdır.

Kıbrıs sorununun varlığına ve yaşamımız üzerindeki ağırlığına karşın, toplumsal 
düzenimizden ve kendi içimizdeki çıkar çelişkilerinden kaynaklanan sorunları da 

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK
Çalıştay Genel Koordinatörü

EDİTÖRDEN…
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rinin mutlu ve istikrarlı bir yaşama kavuşması için zorunludur. Ancak unutmamak 
gerekir ki, düzenden ve toplumsal çelişkilerden kaynaklanan sorunları çözmek veya 
hafifletmek için de çaba harcamak gerekmektedir.

İşte bu amaçla her yıl yapılan ve adeta geleneksel hale gelen Kıbrıs çalıştaylarının 
üçüncüsü, 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşmiştir. Sosyal ve beşerî bi-
limlerden istifade ederek oluşturulan çalışma kadrosuyla ada insanına ve toplu-
muna daha huzurlu bir hayat sağlamak üzere yönetime yardımcı olmak amacıyla 
gerçekleştirilen bu çalıştaylar beklenen ilgiyi ziyadesiyle gördüğü için devamını 
getirmeyi düşünmekteyiz. Zira ortaya çıkan bilgilerin veya önerilerin eylem alanına 
geçtiğini gördükçe, şevkimize şevk, gücümüze güç kattığını söylemek hiç de zor 
değildir. Özellikle oluşturulan yeni bilgiler, karar alıcıların veya yöneticilerin istifade 
ediyor olması ciddi bir husus olarak dikkatleri çekmektedir. Aslında bu durumda, 
bir siyaset adamının, bir idarecinin, hükümetlerin ve parlamentonun bilimden is-
tifade etmesi hiç de şaşılacak bir şey değildir. Çünkü karşılaşılan sorunlara en az 
hatalı çözümler üretmenin başka bir yolu olmadığı ortadadır.

Sivil toplum ve bilim kuruluşları, kendisine düşeni yapmadığı müddetçe dezenfor-
masyon odakları faaliyete geçecek, dedikoduya dayalı bilgiler ortaya çıkacak ve fay-
dalı eylemler perdelenecektir. Bir yönüyle gerçek dışılık, o toplumun ahengini bo-
zacak, toplumsal çözülmeler başlanacak ve sosyal, toplumsal ve kültürel çatışmalar 
travmaya dönüşecektir. Bu yüzden Kıbrıs’ta olduğu gibi çevremizi saran ve bizi işgal 
eden bugünün sorunları, aslında bugünü değil geleceği kısırlaştırmaktadır. Dola-
yısıyla bu yöntem pek de sağlıklı değildir. Zira geçmişin içine hapsolmak gibi bir 
tehlikeyle baş başa kalmaya neden olabilecektir. Hâlbuki bizlerin amacı geleceği 
inşa etmek değil midir?

Bu konuda Fernand Braudel’in de dediği gibi dün, bugün ve yarın bir arada ele alın-
madıkça anlaşılması mümkün değildir. Hiç kuşku yok ki “bugünü anlamak için bütün 
tarihi, seferber etmek zorundayız”.

Dolayısıyla Kıbrıs sorununun geçmişini ve bugününü anlamak, üzerine inşa edece-
ğimiz geleceği tasarlamak ve planlamak için bu konuya yalnızca Türkiye ile Yunanis-
tan arasındaki bir uzlaşmazlık veya adadaki halkların etnik çatışması sistematiğinde 
bakmak yetmeyecektir. Çünkü Kıbrıs sorunu, kendisini çoklu düzeyde gösteren bir 
paradoksal sorundur. Bir kere özündeki en önemli sorun, adanın iki halkı arasında 
yaşanan sorundur. Bu nedenle özünü göz önünde bulundurmadan soruna sağlıklı 
bir yaklaşım getirmek mümkün değildir. Ancak konunun bunu aşan boyutları daha 
vardır. Adanın iki halkının kendilerini Türk ve Yunan kimliği içinde görmesi, soruna 
Türkiye ve Yunanistan’ı da ortak ettiği fikrini doğrulamaktadır. Üstelik bu konu, bu 
iki devletin yalnız ilgi alanına da girmekle kalmamıştır. Özellikle Kıbrıs’ın, sorunlu ve 
istikrarsız olan bir bölgede önemli bir coğrafî konuma sahip olması, konuya bölgeyi 
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halkı arasındaki bir sorun olmanın göreceli dar sınırlarını aşmış, bölgesel ve küresel 
bir boyuta ulaşmış olduğu söylenebilir.

Günümüzde uluslararası sistemde köklü değişikliklerin yaşandığı veya bu değişik-
lerin tesiriyle siyasal gelişmelerin yaşanacağı bir dönemin ötelenmesi mümkün de-
ğildir. Zira uluslararası sistemde ortaya çıkan/çıkacak gelişmeler, hemen herkesin 
uluslararası ilişkilere yeni değerler sistemi içinde bakacağı veya yeni bir siyasal ger-
çekçiliğin ışığında bakması gerekeceği ortadadır. 

İşte 2013 Kasımdan ve 2014 baharına kadar Kıbrıs’taki gelişmelerin bundan etki-
lenmeyeceğini düşünmek, gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Bu nedenle bu yıl 
üçüncüsünü tertiplediğimiz çalıştayda, özenle belirlediğimiz konularla KKTC’nin 
geleceğinin planlanmasına çalışılmıştır. Uluslararası sistemde mutlak olan değişik-
liğin öyle veya böyle Kıbrıs coğrafyasına da yansıyacağını göz önüne alırsak, bunun 
bir zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Unutmamak lazımdır ki, uluslararası ilişkilerde 
bazı sorunların çözümü oldukça güçtür. Kıbrıs sorunu da bunlardan birisidir. An-
cak ilgili sorununun topyekûn olarak çözülemediği zaman bile en azından onunla 
birlikte yaşamayı öğrenmeniz gerektiğidir. Dolayısıyla Kıbrıs sorununa bu yönden 
de bakmak gerekecektir. Ama Kıbrıslı Türklerin en büyük çıkmazı, bu sorunla yıllar-
ca yaşamasına rağmen maalesef “birlikte yaşamayı” öğrenememiş olmasıdır. Adeta 
Kıbrıs sorunu, adadaki yaşanan bütün ilişkileri etkilemiş ve içinden çıkılmaz bir hal 
almasına neden olmuştur. Denilebilir ki bu sorun, yaşamın bütün alanlarını ve ör-
güsel ilişkilerin tamamını esir altına almış ve kilitlemiştir. Öyle ki bu sorun, ilişkile-
rin tümünü tehdit, geleceği de esaret altına almıştır. İşte bu çalıştayların amacı, bu 
tehdidi ve esareti kırmak, toplumsal momentumu tekrar kazandırmaktır. Ancak bu 
yapılırsa toplumsal ve moral değerler tekrardan gelişebilir.

Özellikle Türkiye ve KKTC, Kıbrıs konusunda geçmiş dönemlere nazaran daha güçlü 
olduğu bir döneme girmiştir. Yunanistan’daki siyasî ve ekonomik kriz ve bu krizin 
GKRY’ye yansıması, Türkiye ve KKTC’ye stratejik vizyon belirleme açısından eşsiz ve 
belki de uzun yıllar karşılaşılmayacak bir fırsatı vermiştir. 

Bu kritik dönemde söz konusu stratejik vizyonun belirlenmesine katkıda bulunmak 
amacıyla 13 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı değerli dostum Sayın Hikmet Eren’in desteği ve acizane 
bendenizin genel koordinatörlüğünde müştereken yaptığımız ‘2013 Kuzey Kıbrıs 
Geleceğin Planlanması’ konulu çalıştay bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. 

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştay, Kıbrıs konusunda çalışmalarıyla tanınan 
akademisyenlerin yanı sıra KKTC’den ve Türkiye’den iştirak eden kanaat önderleri, 
siyasîler, milletvekilleri, bürokratlar ve gazetecilerle birlikte gerçekleştirilmiştir. 
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celerini ve önerlerini bir araya getirip kamuoyuna ve karar alıcılara sunulması için 
hazırlanmış ve bir araya getirilmiştir. Özellikle katılımcıların sunumları ve oturum 
sonunda soru-cevap bölümlerinde yaşanan tartışmaların ana hatlarını özetlemek 
gibi ciddi ve yorucu bir işi başarmanın mutluluğunu da yaşadığımızı belirtmek is-
tiyorum. Bu konuda, geleceğin kaymakam adayları olarak çalışmalarını sürdüren 
Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi’nin başarılı öğrencilerinden Mahmut Kutlu, 
Ömer Ürkmez, Yavuz İlhan, Hanifi Tosun, Muhammed Ali Uçar ve Ümit Ay’ın katkıla-
rını da yadetmeden geçemeyeceğim.

Ele alınan bu çalışmada birbirinden değerli oniki çalışmanın bir araya getirilmesiyle 
oluşmuştur. Kıbrıs meselesine ışık tutabilecek ve özel konulardan seçilmiş bu çalış-
malar, uzmanlık gerektiren her biri yazara özel davet usulü ile teklifte bulunulmuş-
tur. Denebilir ki seçilen konularına göre özel araştırma yapan değerli katılımcıların 
seçilmesine özenle dikkat edilmiştir. Böylece bildirilerin sunumundan sonra yapılan 
karşılıklı görüşmelerden ve fikir teatisinden çok faydalı görüşler çıktığı görülmüştür. 
Hâl böyle olunca seçilen yöntemin faydasına binaen ortaya çıkan birçok görüşler, 
Kıbrıs konusunda karar alıcılar tarafından kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulması 
istenmiştir. İşte bu gerçekten hareketle bizler de bu çalıştayın kitaplaştırılması için 
yoğun bir mesai ayırma cesaretini bulduk.

Ancak şunu ifade etmek yerinde olacaktır ki, başka programlarının olması gereği 
çalıştaya iştirak edemeyen bazı araştırmacıların kitaplaştırma sürecinde yer alması 
bu çalışmanın değerini ve akademik ölçeğini bir o kadar daha yükselttiğine inanı-
yoruz. Bu yüzden fikirleriyle sonradan destek veren değerli dostlarımıza da sonsuz 
teşekkür etmek istiyorum.

Bu vesile ile 2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması Çalıştayı’na katılan dostlarımı-
za, büyüklerimize ve fikir adamlarına da ayrıca teşekkür etmek yerinde olacaktır. 
Buna göre sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ata Atun’a, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Ha-
yati Aktaş’a, Gazi Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı 
Sayın Doç. Dr. Soyalp Tamçelik’e, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümün-
den Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne geçen Sayın Doç. Dr. Ulvi Keser’e, Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’den Sayın Dr. Dinora Zhumatayeva’ya, 
Dr. Cezmi Tezcan’a ve Hamdi Birgören’e, K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı eski Müste-
şarı Sayın M. Ergun Olgun’a, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sayın İsmail 
Bozkurt’a, Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak çalışan Mustafa Ke-
mal Kasapoğlu’na, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Arş. Göv. Çağla Tuna'ya ve Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 
Arş. Göv. Ömer Atagenç’e katılımlarından ve sundukları bildirilerden dolayı teşek-
kür ediyorum.
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maları dinleyip katılan K.K.T.C. Milli Eğitim, Kültür ve Spor eski Bakanı Sayın Mutlu 
Atasayan’a, TBMM Gümüşhane Milletvekili Sayın Feramuz Üstün’e, Keçiören Beledi-
ye Başkanı Sayın Mustafa Ak’a, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Mahmut 
Özçınar’a ve her türlü desteği veren TBMM İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Safi’ye 
sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.

Pek tabiî ki şükranların en büyüğünü değerli dostum ve kardeşim Sayın Hikmet 
Eren’e de sunmam gerekiyor. Zira bu çalıştayın gerçekleşmesinde akademik çalış-
maların ve programın dışında emekleri çok büyük olmuştur. Bir kalbî teşekkürü de 
Yeşim Özcan’a ve Murat Davutoğlu’na da yapmam gerekecek. 

Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum ki, bu çalıştaydan sonra ortaya çıkaran 
verilerin değerlendirilmesi, incelenmesi veya hayata geçirilmesi en büyük dileği-
miz olarak kayda geçmelidir. Biz bu çalışmanın hatasız, kusursuz, fevkalade bir eser 
olduğunu iddia etmiyoruz, edemeyiz de... Ancak hüsnüniyetle, elimizden geleni 
ortaya koymaya çalıştık. Temennimiz odur ki, bu sahanın mütehassısları tarafından 
yapılacak ilmî tenkitler, hatalarımızın asgariye inmesine vesile olacaktır 

Bir başka çalıştayda buluşmak ümidiyle

En derin saygılarımla…
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Hikmet EREN
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ

Bölgesel güç ve ittifaklara ait çıkarların odaklandığı Kıbrıs, son derece karmaşık po-
litik ilişkiler ağıyla yeni gelişmelere gebedir. Ancak bizim gözlemimiz, bundan sonra 
bölgede beklenmedik savaş ve çatışmaların olmayacağı, olsa bile genel yönelim 
açısından bütün bölge aktörlerinin geniş bir zeminde uzlaşmaya varabileceği veya 
savaşa yol açabilecek tehlikelerin çabuk atlatılabileceği yönündedir.

Bu gerçekten hareketle Türkiye ve K.K.T.C., siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
teknik gelişme sürecinde işbirliği ortamında birbirine destek vermesi gerekecektir. 
Her şeyden önce Güvenlik, barış, huzur, istikrar, güç birliği ve ortak çıkarlara da-
yalı ilişkilerin yaygınlaştırılıp zenginleştirilmesi, hem K.K.T.C.’ye hem de Türkiye’ye 
kazanımlar sağlayacaktır. İzlenecek böyle bir yol, bölge sorunlarının çözülmesinde 
gerçek bir rol model olabilecektir.

Kıbrıs’ta önümüzdeki dönemde barış ve istikrarı tehdit eden gelişmeler karşısın-
da öncelikli mesele, adadaki iki devletin temel meselelerini çözümlemesi suretiy-
le barış içinde yan yana yaşamalarının sağlanmasıdır. Adada iki ayrı ve eşit halkın 
mevcudiyeti kabul edilmedikçe Kıbrıs konusunda ortak çözümün bulunamayacağı 
ortadadır. K.K.T.C.’ye karşı uluslararası alanda uygulanan engelleyici tedbirlerin kal-
dırılması ve bütün ülkelerle serbestçe siyasî, ekonomik, kültürel ve sportif temaslar 
sürdürebilmesi temel amaçlardan birisi olmalıdır.
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büyük önem vermekteyiz. Derneğimiz, ülkemizle Avrasya ülkeleri arasında sosyal, 
ekonomik ve kültürel köprü olmak amacıyla kurulmuştur. Bu yüzden derneğimizin 
misyonu, Türkiye’nin Avrasya ülkeleri ile arasındaki ilişkilerini en üst seviyede tut-
mayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Önemli bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimiz, dostluk bağlarının kuvvetlen-
dirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere 
Avrasya coğrafyasında yer alan ülkelerle ilgili olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve 
akademik faaliyetlerde bulunmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Bu faaliyetlerimizin yanı sıra, Avrasya coğrafyasında bölge uzmanı olan araştırma-
cı ve akademisyenlerin de desteği ile stratejik araştırma faaliyetleri yürütmekte, 
stratejik araştırmalara dayalı değerlendirmeler yaparak bunları Ekoavrasya isimli 
dergimizde yayımlanmaktayız ve Kıbrıs konusu, dergimizin hiçbir sayısında ihmal 
edilmemektedir. 

Bu minvalde derneğimiz, Türk dünyasının meseleleriyle ilgili olarak başarılı birçok 
çalışmaya imza atmıştır. Özellikle Kıbrıs meselesi, bizler için çok önemlidir. Bu yüz-
den KKTC ile ilgili birçok çalışma yapmaktayız. Bu nevi çalışmalardan başarı elde 
ettiğimizden dolayı, bir dizi Kıbrıs çalıştayı yapmaya karar verdik. Şu an elinizdeki 
bu kitap, bunlarından sadece bir tanesidir. 

Bilindiği gibi Türkiye’de gerek hükümet, gerekse devlet politikalarının en hassas ol-
duğu konulardan bir tanesi de Kıbrıs’tır. Ancak son dönem stratejik araştırmalara 
bakıldığında Kıbrıs’ın hak ettiği önemin verildiğini söylemek mümkün değildir. An-
cak derneğimiz Kıbrıs konusuna büyük hassasiyet göstermektedir.

Bu kapsamda Derneğimiz, ilkini “2011’de K.K.T.C. Çalıştayı Fırsatlar ve Tehditler” adıyla 
5 Mart 2011 tarihinde, ikincisini “2012’de Kuzey Kıbrıs’ta Gelecek Vizyonu” adıyla 12 
Mayıs 2012 ve üçüncüsünü de “2013’te Kuzey Kıbrıs’ta Geleceğin Planlanması” adıyla 
13 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir.

Ankara’da gerçekleştirilen çalıştaylara birbirinden değerli akademisyenler, araştır-
macılar ve bu meseleyle ilgilenenler katılmışlardır. Tıpkı geçmiş senelerde olduğu 
gibi,  ‘2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması’ temalı çalıştayımız da çok değerli 
akademisyenler ve araştırmacıların katılımlarıyla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

Diğer çalıştaylarda da olduğu gibi bu çalıştaya da katılan değerli konuklarımızın or-
taya koyduğu görüşler, K.K.T.C.’nin geleceğinin, Türkiye’yle birlikte değerlendirilme-
si gerektiği yönünde olmuştur. Bu yüzden geleceğe umutla baktığımızı söylemek 
mümkündür. 
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sadece bu yapılmamış, maziyi atiye bağlayacak bir bağ da kurulmaya çalışılmıştır. 
Özellikle atinin planlanması bu şekilde yapılırken, bir diğer yandan da mazinin toz-
lu sayfalarına değinilmiştir. 

Bu çalıştayda ortaya çıkan bir diğer sonuç da ‘Kıbrıs Türklüğünün varlığı, mevcut siya-
sal yapının ve demokratik kültürün’ mutlaka korunması yönünde olmasıdır.

Bu saikten hareketle “2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması” konulu çalıştayda, 
birtakım yeni politikalar üretilmiş, KKTC’nin iç siyasetiyle ilgili olarak alternatif poli-
tikalar ortaya konulmuş ve yeni bir bakış açısı geliştirilerek, yapılabilecekler üzerin-
de fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu yüzden de KKTC’den bakan düzeyinde katılım 
sağlanmış ve Milli Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Sayın Mutlu Atasayan toplantımıza 
teşrif etmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum. 

Bunun dışında Çalıştay’ımıza iştirak eden Gümüşhane Milletvekili Sayın Feramuz 
ÜSTÜN’e, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mustafa AK’a, Kıbrıs Türk Belediyeler 
Birliği Başkanı Sayın Mahmut Özçınar’a ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 
İstanbul Milletvekili ve KEİPA Türk Grup Başkanı İsmail SAFİ’ye de en derin şükran-
larımı sunmak istiyorum.

Pek tabiî ki bu Çalıştay’da birçok konuda, birçok fikirler üreten değerli katılımcılara 
da teşekkür etmek gerecektir. Onların katkısı olmadan başarıya ulaşmamız müm-
kün değildi. Aslında tartışılan bütün konular, özenle seçilmişler ve bir ihtiyaca yö-
nelik olarak belirlenmişlerdir. Hiç şüphesiz ki fikir teatisinden sonra ortaya çıkan 
kararlar veya yeni fikirler, bir kitap haline getirilerek, Hükümetimizin istifadesine 
sunulacaktır. Özellikle bu konuda özverili çalışmalar yapan, kendisi de bir Kıbrıslı 
Türk olan ve bu konuda ses getiren birçok araştırmaya imza atan akademisyen dos-
tum Doç. Dr. Soyalp Tamçelik’e de içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. 

Esasında zor ve zahmetli bir süreçten sonra bu çalışmayı kitaplaştırmanın haklı gu-
rurunu sizlerle paylaşmak, bizler için tarif edilmez bir mutluluğu beraberinde ge-
tirmiştir. Zira KKTC ile ilgili yaptığımız üç önemli çalıştaydan sonra çıtayı daha da 
yükseltmemize ve ‘Kıbrıs için daha neler yapabilirizi’ düşünmemize neden olmuştur. 

Elbette ki güç birliği her türlü zorluğun üstesinden gelinmesine neden olacaktır. Bu 
yüzden gerek Türkiye’den, gerekse KKTC’den bu davaya gönül verenlerle koşulsuz 
olarak iş ve güç birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek boynumuzun borcu 
olacaktır. Çünkü birlik gücü, güç de başarıyı getirecektir. 

Bu vesileyle daha nice çalıştaylarda buluşmak ümidi ile… 
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Prof. Dr. Ata ATUN
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
SAMTAY Vakfı Başkanı

KIBRIS ADASININ DENİZ TAŞIMACILIĞI BAKIMINDAN 
DOĞU AKDENİZ’DEKİ KONUMU VE 
KKTC LİMANLARININ ÖNEMİ

Giriş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konum olarak, Doğu Akdeniz’de, Süveyş 
Kanalı’nın çıkışında, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika kıtalarının ticaret yollarının kesiş-
tiği bölgede yer almaktadır. 

Her ne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi 
tarafından alınan 18 Kasım 1983 tarihli ve 541 numaralı karar ile tanınmamış bir 
devlet statüsünde ise de faaliyetlerini sürdüren Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı 
limanları uluslararası trafiğe açıktır ve hiç bir kısıtlamaya tâbi değildir. 

Resim 1: KKTC Kıyılarındaki Limanlar, Ana Fenerler ve Fenerlerin Karakterleri Haritası 
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E-4901/07 sayılı sorusunda (Avrupa Parlamanetosu, Matsakis), Mağusa limanının 
Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti tarafından yasadışı olarak ilan edilmesi nedeniyle Lazkiye 
ile Gazimağusa arasında başlatılan gemi seferlerinin uluslararası yasalara ve Avrupa 
Birliği yasalarına aykırı olduğu iddia ederek Avrupa Komisyonunun Suriye devletini 
uyarmasını ve seferlerin durdurulmasını talep etmiştir. 

Komisyon adına Kıbrıs Milletvekili Marios Matsakis’in sorusuna yanıt veren Bay Olli 
Rehn (Avrupa Parlamentosu, Rehn), Kıbrıs (Rum) Cumhuriyetinin 1974 olaylarından 
sonra Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yer alan limanlar üzerindeki kontrolünü kaybetti-
ğini, bu nedenle de aldığı bir kararla Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarını 
yasaklanmış ve kapalı olarak ilan ettiğini komisyonunun bildiğini fakat bu kararın 
sadece Kıbrıs Rum Yönetimini bağladığını, uluslararası kuralların söz konusu liman-
lara giriş ve çıkışları yasaklamadığını, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin Suriye ile ikili 
ilişkiler kurarak iddia edilen sorunu çözmesi gerektiğini belirtmiştir. 

14 Haziran 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi adına 
yapılan ve Parlamentonun resmi internet sitesinde yayınlanan “Türkiye’nin Ticarî ve 
Ekonomik İlişkileri” konulu araştırmada; KKTC’nin Gazimağusa, Girne ve Gemiko-
nağı limanlarının meşru olduğu belirtilmektedir (European Parliament, 2009/2200-
INI). 

Her iki resmi belgede belirtildiği üzere KKTC kıyılarında yer alan Gazimağusa, Gir-
ne ve Gemikonağı limanları uluslararası ticarete açık olup, herhangi bir kısıtlamaya 
tâbi değildir. 

1. KKTC Limanlarının Konumu: 

KKTC Limanları, Uzak Doğudan ve Asya’dan Avrupa’ya doğru giden gemilerin 
güzergâhları üzerinde ve Türkiye’nin enerji aktarım ve transit geçiş petrol boru hat-
ları yakınında yer almaktadır. 

Nabucco ile Trans-Anadolu petrol ve doğalgaz boru hattı KKTC’nin yaklaşık 380 km. 
kuzeyinden geçerken, Kerkük -Yumurtalık, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve 20. yüzyılın ilk çey-
reğinde inşa edilmiş İsrail-Suriye-İskenderun petrol boru hattı ile halen inşası tartı-
şılan ve adı Mavi Akım olan Samsun-Ceyhan petrol boru hatlarının Akdeniz’e çıkış 
ve yükleme limanları KKTC’nin 120 km. kuzey doğusunda yer almaktadır.



17

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı

 

 

Resim 2: Nabucco, TransAnadolu, Kerkük -Yumurtalık, 

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve İsrail-Suriye-İskenderun petrol boru hatları haritası.

Ceyhan ve Yumurtalık limanlarından dış satımı yapılan petrolün yıllık toplamı 100 
milyon ton olup, dolum yapan tankerlerin tümü batı yönüne doğru seyrettiğinden 
güzergâhları KKTC ile Türkiye arasında yer alan denizden geçmektedir. 

Bu tankerleri ve Süveyş Kanalından çıkarak Ege, Marmara ve Karadeniz limanlarına 
giden gemileri Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO - International Maritime Orga-
nization) kurallarına ve Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği kuralına göre kontrol 
eden VTC (Vessel Trafic Control) yani Gemi Trafiği Kontrolü sistemi 3 ayaklı olarak 
Türkiye ile KKTC toprakları üzerinde kurulmuştur. Süveyş kanalından ve Ceyhan’dan 
petrol yükleyip çıkan gemiler bu sistem (IMO, 1985) tarafından kontrol edilerek Av-
rupa yönünde hareket etmektedirler. 

Karadeniz ile Ege Denizini birbirine bağlayan İstanbul Boğazı ile Çanakkale 
Boğazı’nın yıllık kapasitesi 150 milyon ton petrol, petrol ürünleri, sıvı doğalgaz, her 
tür sıvı kimyasal madde ve ticarî emtiadır. 2013 yılı itibari ile bu kapasite dolma 
noktasına yaklaşmış durumda olduğundan İstanbul Boğazının ileriki yıllarda ye-
tersiz kalacağı gerekçesi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ikinci bir Geçiş Kanalı 
(Kanal İstanbul, 2011) yapılmasını gündemine almış ve planlanmasını başlatmıştır. 
İstanbul Boğazından geçmekte olan tüm yük gemilerinin bu kanala aktarılması ile 
hem İstanbul Boğazındaki olası ölümcül kazaların önüne geçilecektir hem de enerji 
taşımacılığının kapasitesi arttırılmış olacaktır. 
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2000’li yılların başında Mısır’ın Port Said limanının Uzak Doğu Limanlarından gelen 
konteynerlerin ana merkezi haline dönüşmesi, Türkiye’nin Güney Kıbrıs limanların-
dan çıkış yapan her tür ve her bayrak altındaki gemilere uyguladığı ambargo ile 
birleşince Limasol ve Larnaka limanları önem kaybetmeye başlamış, gemi ve yük 
trafiği her geçen yıl azalmaya başlamıştır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Türkiye’nin Kıbrıs Rum limanlarına uyguladığı am-
bargo ve Uzak Doğu’dan gelen konteynerleri taşıyan ana taşıyıcı gemilerin Mısır’ın 
Port Said limanını merkezi konteyner toplama ve istifleme yeri olarak kullanması 
nedeni ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yıllık gelir kaybı 2 milyar ABD Dolarına 
yükselmiştir. 

Resim 3: Gazimağusa Limanı Planı1

Kıbrıs (Rum) Cumhuriyetine kayıtlı ve Kıbrıs Rum bandırasını taşıyan tankerlerin 
başta Ceyhan ve Yumurtalık olmak üzere Türkiye’nin her hangi bir limanına giriş 
yapamamaları nedeni ile büyük, uluslararası limanlar ve Akdeniz limanları arasında 
çalışan tankerler, konteyner gemileri ve kuru yük gemileri Kıbrıs Rum Bayrağını terk 
etmeye başlamışlardır. Bu nedenle de günümüzde Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Dünya 
Deniz Taşımacılığı sıralamasında birkaç basamak aşağılara inmiş, bayrağı ise 2012 

1  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Limanlar 
Dairesi Müdürlüğü, (06.2012) T.No. 33857, Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ Basımevi, Gazimağusa, 
2011, s. 57. Bundan sonra “Faaliyet Raporu” denecektir.
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yer bulabilmiştir. 

Gazimağusa limanı konum olarak adanın deniz ticaretine uygun en ideal limanıdır. 

Doğal bir mendireği bulunmakta ve su derinliği de en alçak yerde 9.35 m.’dir. 220 m. 
uzunluğa kadar gemiler yük boşaltıp rahatça manevra yapabilmektedir. 

Gazimağusa limanı doğal bir limandır. 

2.1. İç Liman:2

Rıhtım uzunluğu  : 540 m. 

Rıhtımın Su Seviyesinden Yüksekliği  : 1.80 m. 

Rıhtım Boyu Su Derinliği  : 7.30 m. (24 Ayak)

Müsaade Edilen Max. Gemi Su Çekimi   : 6.70 m. (22 Ayak)

Müsaade Edilen Max. Gemi Uzunluğu   : 131 m. 

Müsaade Edilen Max. Ro/Ro Gemi Uzunluğu   : 90 m. 

Tahta İskele Uzunluğu   : 99 m. 

İskele Boyu Derinlik  : 5.20 m. (17 Ayak)

2.2. Depolama Sahaları:

Kapalı Ambarlar     : 6931 m2  

Açık Şedler (Sundurmalar)    : 754 m2

Açık Depolama Sahaları    : 1025 m2 

2.3. Dış Liman: 

Rıhtım uzunluğu  : 655 m. 

Rıhtımın Su Seviyesinden Yüksekliği  : 1.80 m. 

Rıhtım Boyu Su Derinliği  : 9.75 m. (24 Ayak)

Müsaade Edilen Max. Gemi Su Çekimi   : 9.15 m. (22 Ayak)

Müsaade Edilen Max. Gemi Uzunluğu   : 220 m. 

Müsaade Edilen Max. Ro/Ro Gemi Uzunluğu   : 150 m. 

2  Faaliyet Raporu, 2011:56.
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Kapalı Ambarlar    : 5767 m2  

Açık Şedler (Sundurmalar)   : 3510 m2

Açık Depolama Sahaları   : 14770 m2 

3. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi:

Gazimağusa Limanı’nın bir parçası sayılan Serbest Liman, 14/77 sayılı Serbest Liman ve 
Bölge Yasası tahtında 487.000 m2’lik bir saha üzerine tamamen Devlet katkısı ile 
kurulmuştur.3 

1978 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçmiş, döner serma-
yeli bir Devlet kuruluşudur. 26/83 ve 41/88 sayılı Yasa değişiklikleri ile yabancılar 
için daha cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, 
Ekonomi ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte ve Serbest Li-
man ve Bölgesi olarak iki kısımdan oluşmaktadır.4

3.1. Serbest Liman Kullanım Alanı: 

Açık alan   : 54,403 m2

Kapalı alan   : 7,870 m2 (depolama alanı)

Tahsisli kapalı alan   : 5,955 m2

24 adet ofis   : 1,350 m2

Serbest Liman toplam alanı   : 89,363 m2 

3.2. Serbest Bölge Kullanım Alanı:

Parsellenmiş Alan   : 290,300 m2

Kıyı Şeridi   : 43,250 m2 

İdarî binalar   : 3,000 m2

Serbest Liman toplam alanı   : 397,637 m2 

3  Faaliyet Raporu, 2011:59.
4  Faaliyet Raporu, 2011:59.
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Limanın mevkii : Enlem 350 07’N, Boylam 330 57’E

Rıhtımın uzunluğu : 415 m. 

Rıhtımın deniz seviyesinden yüksekliği : 1.8 m. 

Rıhtım boyu su derinliği (Max. Draft)  : 9.15 m. 

Gel-Git : 0.45 m. 

Girne Limanı’nın Akdeniz Limanlarına Gazimağusa Limanı’nın Akdeniz Limanlarına

Olan Uzaklığı5 Deniz Mili (=1,864 m) Olan Uzaklığı6 Deniz Mili (=1,864 m)

40 Gemikonağı 95 Lazkiye

48 Anamur 99 Tripoli (Lübnan)

67 Taşucu 107 Beyrut

97 Alanya 108 Taşucu

108 Mersin 115 Mersin

118 Gazimağusa 118 Girne

126 Lazkiye 141 İskenderun

158 Antalya 148 Hayfa

185 Beyrut 166 Alanya

245 Hayfa 201 Ashdod 

261 Rodos 260 Port Said

291Port Said 300 Antalya

328 Alexandra 322 Rodos

552 İzmir 332 Alexandria (İskenderiye) 

682 Bandırma 565 Fethiye 

769 İzmit 623 İzmir 

1192 Tunus 800 İstanbul

1511 Algiers (Cezayir) 840 İzmit

1911 Gibraltar (Cebeli Tarık) 1000 Malta

 1080 Tripoli

 1550 Algiers (Cezayir)

 1950 Gibraltar (Cebeli Tarık)

5  Faaliyet Raporu, 2011:45.
6  Faaliyet Raporu, 2011:45.

Girne Limanı’nın Akdeniz Limanlarına
Olan Uzaklığı5 Deniz Mili (=1,864 m)

40 km Gemikonağı 
48 km Anamur 
67 km Taşucu 
97 km Alanya 
108 km Mersin 
118 km Gazimağusa 
126 km Lazkiye 
158 km Antalya 
185 km Beyrut 
245 km Hayfa 
261 km Rodos 
291 km Port Said 
328 km Alexandra 
552 km İzmir 
682 km Bandırma 
769 km İzmit 
1192 km Tunus 
1511 km Algiers (Cezayir) 
1911 km Gibraltar (Cebeli Tarık)

Gazimağusa Limanı’nın Akdeniz Li-
manlarına Olan Uzaklığı6 Deniz Mili 
(=1,864 m) 

95 km Lazkiye
99 km Tripoli (Lübnan)
107 km Beyrut
108 km Taşucu
115 km Mersin
118 km Girne
141 km İskenderun
148 km Hayfa
166 km Alanya
201 km Ashdod 
260 km Port Said
300 km Antalya
322 km Rodos
332 km Alexandria (İskenderiye) 
565 km Fethiye 
623 km İzmir 
800 km İstanbul
840 km İzmit
1000 km Malta 
1080 km Tripoli 
1550 km Algiers (Cezayir) 
1950 km Gibraltar (Cebeli Tarık)
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Resim 5: Girne Turizm Limanı Planı8

7  Faaliyet Raporu, 2011:119.
8  Faaliyet Raporu, 2011:118.
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2012 yılında KKTC Limanlarına 52 değişik ülkenin bayrağını taşıyan gemiler yük getir-
miştir. Gelen yük toplamı 400 bin tondur. 

4.1. Gazimağusa - Mersin Hattı:

Gazimağusa-Mersin arasında, haftada üç düzenli sefer yapmakta olan Türkiye Denizcilik İş-
letmelerine ait feribot, yolcu trafiği bağlantısını sağlamaktadır. Bunun yanında özel şirketlere 
ait 7 adet Ro-Ro gemisi de TIR ve diğer araçların taşınmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. 
Uzak-Doğu’da, Mersin Limanı aracılığıyla limanımıza konteynerler gelmektedir. Bu gemiler, 
ayda ortalama 80 sefer gerçekleştirmektedirler. İthalat ve ihracatımızın önemli bir bölümü 
bu hatla yapılmaktadır. Bu hatta ortalama olarak ayda 2 yük gemisi sefer yapmaktadır.9

4.2. İskenderun - Gazimağusa Hattı: 

Ayda ortalama 4 gemi, İskenderun’daki demir çelik fabrikaları’ndan Gazimağusa Li-
manına inşaat demiri getirmektedir.10

4.3. İstanbul - İzmir Hattı: 

Türkiye ile olan ithalat ve ihracatımızın bir bölümü de bu hatla sağlanmaktadır. 
Ayda ortalama 2 gemi sefer yapmaktadır.11

4.4. Kuzey Avrupa Hattı: 

İthalat ve özellikle ihracatımızın önemli bir bölümü bu hatta yapılmaktadır. Ayda or-
talama ithalat maksadıyla 1 gemi, ihracat maksadı ile narenciye sezonunda (Ekim-Ni-
san) 7 gemi sefer yapmaktadır.12 

4.5. Doğu Akdeniz Hattı: 

Bu hat ile Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır’a sefer yapan gemileri kapsamaktadır. Ayda 
ortalama 4 gemi sefer yapmaktadır.13 

4.6. Girne - Taşucu Hattı: 

Girne Turizm Limanı’nın açılmasıyla bu hatta feribotlar ve deniz otobüsleriyle her-
gün düzenli olarak yolcu ve araç taşımacılığı yapılmaktadır.14

9 Faaliyet Raporu, 2011:47.
10  Faaliyet Raporu, 2011:47.
11  Faaliyet Raporu, 2011:47.
12  Faaliyet Raporu, 2011:47. 
13  Faaliyet Raporu, 2011:47.
14  Faaliyet Raporu, 2011:47.
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Yaz sezonu boyunca düzenli olarak yolcu taşımacılığı yapılmaktadır.15

4.8. Karadeniz - Gazimağusa Hattı: 

Ayda ortalama 1 gemi bu hatta Gazimağusa Limanına sefer yapmaktadır.16

4.9. Gazimağusa - Lazkiye (Yolcu) Hattı: 

Şubat 2008 ayında başlayan ve aralıklarla yapılan Lazkiye seferleri, Ekim 2008 ayın-
da sona ermiştir.17 

4.10. Gazimağusa - Mersin - İstanbul - Novorosisk Hattı: 

2012 yılında ARKAS LINE tarafından başlatılan hat, konteyner, kuru yük ve soğutu-
culu konteyner hattı olarak faaliyet göstermektedir. 

2011 Yılında KKTC Limanlarindan Giden Konteyner (Tablo)

KONTEYNER

GİDEN GENEL TOPLAM

DOLU TEU BOŞ TEU TON TOPLAM
TEU TEU TON

20 AYAKLIK 3834 3834 170 170 60975 4004 8093 74817

40 AYAKLIK 5813 11626 74 148 90518 11774 23532 117865

TOPLAM 9647 15460 244 318 151493 15778 31625 192682

Resim 6: 2011 Yılında KKTC Limanlarına Gelen Konteyner Tablosu18

15 Faaliyet Raporu, 2011:47.
16 Faaliyet Raporu, 2011:47.
17 Faaliyet Raporu, 2011:47.
18 Faaliyet Raporu, 2011:74.
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KONTEYNER

GİDEN GENEL TOPLAM

DOLU TEU BOŞ TEU TON TOPLAM
TEU TEU TON

20 AYAKLIK 362 362 3727 3727 13842 4089 8093 74817

40 AYAKLIK 293 586 5586 11172 27347 11758 23532 117865

TOPLAM 655 948 9313 14899 41189 15847 31625 192682

Resim 7: 2011 Yılında KKTC Limanlarından Giden Konteyner Tablosu19

4.11. Serbest Bölgelerin Ülkeye Olan Faydaları:20

-  İhracatı artırır. 

- Döviz girdileri sağlar. 

- İstihdamı artırır. 

- Sermaye birikimi sağlar. 

- Serbest Bölgeden temin edilen ucuz üretim girdisi ile dış ülkelere pazarlamada  
 rekabet unsuru yaratır. 

- İdarî ve teknik bilgi birikimi sağlar. 

- İhracat mallarına katma değer sağlar. 

- Yerli üreticilere iş temin eder. 

- Ülkenin tanıtılmasında etken bir faktördür. 

- Transit taşıma ve diğer liman faaliyetlerini artırır. 

- Yeni iktisadi politikaların denenmesi imkânı getirir. 

- Döviz tasarruf edici yöndeki faaliyetleri geliştirir. 

- Daha az finansman gereğini sağlar. 

19 Faaliyet Raporu, 2011:74.
20 Faaliyet Raporu, 2011:60.
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- KKTC sınırları içinden veya dışından eşya getirilip, Serbest Liman açık saha veya 
ambarlarında veya kiralayacakları araziler üzerinde inşa edecekleri depolarda 
depolama, bu eşyaları aynen veya işleme tâbi tutarak bir kısmını veya tama-
mım ihraç etme, Serbest Bölge’de her türlü imalat, inşaat ve onarımda kullana-
bilme. 

- Serbest Liman ve Bölge’ye getirilen eşya üzerinde onarım, montaj ve demontaj 
işlemleri. 

- Her türlü sanayi, imalat ve transit ticaret faaliyetleri. 
- Her türlü ticarî gözetme (survey) hizmetleri, bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri. 
- Her türlü deniz taşıt araçlarının yapımı, onarımı, montajı ve demontajı. 
- Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında Bakanlar Kurulu’nca uygun görülecek diğer işler. 

4.13. İşletme İzni Almış Şirketlere Sağlanan Avantajlar:22

-  Serbest Liman ve Bölge’de faaliyetler ve işlemler, gümrük vergisi ödeme yü-
kümlülüğü bakımından Devlet gümrük hattı dışındadır. 

-  Serbest Bölge’de pasaport, seyahat, kambiyo ve dış ticaret mevzuatı uygulanmaz. 
-  Serbest Bölge’deki faaliyetlerden doğan kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. 

Ancak, transit ticaret amacı ile getirilip KKTC’ye satılan mallardan elde edilen gelir-
ler bu muafiyetin kapsamı dışındadır. 

-  Geçici ithal ve subvansiye ve/veya gümrüğü ödenmemiş mallar dışında 
KKTC’den Serbest Bölge’ye ithal edilen her türlü mala, makine v.s. Para ve Kam-
biyo İşleri Yasası ile Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları uygu-
lanmaz. 

-  Serbest Liman menşeli mallara KKTC’ye ihracında rüçhan gümrük vergisi tarife-
si uygulanır. 

-  Yabancı sermaye hisseleri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı limit yoktur. 
- Sermaye, kazançların KKTC dışına çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama 

yoktur. 
-  Yabancı işçi izne tâbi olup, çalıştırma yasağı yoktur. 
-  Serbest Liman açık ve kapalı ambarlarında stoklanan mallar için ilk 7 gün ücret 

(ardiye) talep edilmez. 
-  Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü açık sahalarında stoklama;
-  Boş konteyner için ilk 30 gün, 
-  Dolu konteyner için ilk 15 gün Ocret (ardiye) talep edilmez. 

21 Faaliyet Raporu, 2011:60.
22 Faaliyet Raporu, 2011:61.
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ı-  Serbest Liman açık ve/veya kapalı alanlarında stok edilen malların ardiye üc-

retleri peşin alınmayıp herhangi bir ceza alınmadan 6 ay sonra talep ve tahsil 
edilir. 

-  Serbest Bölge’de altyapı ve yatırım amaçları için getirilen yüklere işçilik hizmet-
leri %5 indirimle uygulanır. 

-  Bir takvim yılı içerisinde;
-  10,000 tondan 20,000 tona kadar gelen yüklere %10, 
-  20,000 tondan 30,000 tona kadar olan yüklere %15 
-  30,000 tonun üzerindeki yüklere %20 işçilik hizmetlerinde indirim uygulanır. 
-  83/2007 Sayılı Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası gereğince Serbest Li-

man ve/veya Bölge’de verilen hizmetler için Yasa’nın 31. maddesi uygulanır. 

2011 yılı sonunda Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, toplam 54 personeli ile hiz-
met vermektedir. Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde 51 firma faaliyet göster-
mektedir. Bunların 4 tanesi çimento ithali ve paketleme yapmaktadır. 

4.14. Gazimağusa Limanı, Gelen ve Giden Gemi Trafiği

AYLAR

GELEN

GEMİ ADEDİ
NRT GRT YOLCU ARAÇ YÜK

( TON )

OCAK
 ŞUBAT
 MART
 NİSAN
 MAYIS
 HAZİRAN
 TEMMUZ
 AĞUSTOS
 EYLÜL
 EKİM
 KASIM
 ARALIK

SİVİL ASKERİ

76
 77
 81
 92

 132
 98
 89
 77
 73
 73
 80
 79

6
 9
 5
 7
 5

 13
 8
 9

 32
 35
 31
 29

79785
85729
 96137
 92515
 83267
 85209
 94204
 78667
 75674

 101169
 91511
 90147

200924
 215740
 244495
 244509
 229775
 234483
 254603
 202872
 199732
 266911
 238200
 225266

942
 1212
 1211
 1062
 1154
 1124
 1243
 1118
 1483
 1275
 1297
 1121

575
 638
 775
763
792
700
689
724
671
808
682
715

53885
 64695
76624
67270
50267
58510
64753
50890
46496
66563
84962
62532

TOPLAM 1027 189 1054014 2757510 14342 8532 747427

Resim 8: 2011 Yılında KKTC Limanlarına Gelen Gemi Tablosu23

23 Faaliyet Raporu, 2011:67.
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AYLAR
GİDEN GENEL TOPLAM

GEMİ
ADEDİ NRT GRT YOLCU ARAÇ YÜK

( TON ) YOLCU ARAÇ YÜK
( TON )

 OCAK
 ŞUBAT
 MART
 NİSAN
 MAYIS
 HAZİRAN
 TEMMUZ
 AĞUSTOS
 EYLÜL
 EKİM
 KASIM
 ARALIK

SİVİL ASKERİ

80
 79
 95
 83

 142
 89
 90
 73
 75
 72
 69
 87

7
 7
 5
 8
 4

 14
 7
 9

 33
 31
 33
 28

86969
 84039

 106991
 91234
 86547
 84151
 93978
 72128
 79513

 100678
 79444

 100187

216039
 211977
 270405
 241624
 237140
 222994
 252329
 190370
 209516
 264253
 211284
 246905

898
 727

 1230
 1469
 1079
 1396
 766

 1258
 1063
 1160
 1021
 930

652
 609
 935
833
890
884
751
764
712
859
711
707

14906
 14164
21205
22955
24401
12890
8815
9192
8821

11033
8974

11048

1840
 1939
2441
2531
2233
2620
2009
2376
2545
2435
2318
2051 

1227
 1247
1710
1596
1682
1584
1440
1488
1383
1667
1393
1422

68791
78859
97829
90225
74668
71400
73568
60082
55317
77596
93916
73580

TOPLAM 1034 186 1065859 2774836 12997 9307 168404 27339 17839 915831

Resim 9: 2011 Yılında KKTC Limanlarından Giden Gemi Tablosu24

4.15. Gazimağusa Limanının Özelleştirilmesi:

2013-14 yılları içinde Gazimağusa limanının özelleştirilmesi planlanmaktadır. Özel-
leştirme sonrasında yenilenecek ve düzenlenecek rıhtım ve yükleme boşaltma 
aygıtları ile vereceği hizmetlerle dünya deniz ticaretine bölgede yoğun bir katkı 
koyacaktır. 

Türkiye’nin önde gelen şirketi olan ARKAS LINE, Karadeniz, Avrupa ve Uzak Doğu’dan 
taşıdığı konteynerlerin bölgesel dağıtımını yapmak için Gazimağusa limanını Ana 
Merkez olarak kullanmayı planlamaktadır. 

Bu amaçla Gazimağusa Serbest Limanında kurulan ADAPORT şirketi 15, 000 m2 yer 
kiralayarak, $900,000 yatırım yapmış ve söz konusu araziyi konteyner depolama 
alanına dönüştürmüştür. 

Konteynerleri 5 kat üst üste koyabilmek için $500,000 değerinde bir stacker (istif-
leyici), gemilerden yükleme ve boşaltma yapabilmek için de 100 tonluk bir liman 
vincini Gazimağusa limanına getirmiştir. Bu gelişmeler daha liman özelleşmeden 
evvel limanın ticarî elleçleme hacmini yüzde 50 arttıracaktır. 

Özelleşme bittikten sonra da Gazimagosa limanın yükleme ve boşaltma kapasitesi 
yıllık 5 milyon tona, konteyner kapasitesi de yıllık 100,000 adete çıkacaktır. 

24 Faaliyet Raporu, 2011:67.
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recek bir limana dönüşecektir. 

4.16. KKTC’deki Petrol Depolama Tesisleri:

KKTC’de KIBTEK, Altınbaş Holding, AKSA ve Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti’ne ait olmak 
üzere toplam 4 adet Petrol depolama tesisi bulunmaktadır. 

Gemikonağı Bölgesinde 2 adet, Kalecik bölgesinde ise 1 adet daha yeni petrol do-
lum tesisi izni verilmiştir. 

Sonuç

Bu özellikleri ile KKTC, Doğu Akdeniz’de gerek Gazimağusa limanı ile gerekse de 
petrol dolum tesisleri ile bölgedeki deniz ticaretinden önümüzdeki 10 yıl içinde 
büyük pay almaya başlayacaktır. 

Gemikonağı limanında, Mağusa limanında olduğu gibi bir Serbest Limanın kurul-
masının, bölgeye çok fazla ekonomik katkısı olacaktır. Mağusa limanında yer alan 
Serbest Liman ve Bölgesi içindeki faaliyetler, teşvikler ve olanakların tamamen ay-
nısının uygulanacağı Gemikonağı limanı, konumu ve Türkiye’nin Ege, Marmara ve 
Akdeniz kıyılarındaki limanlarına olan yakınlığı nedeni ile Türkiye’den yapılacak it-
halatlardan büyük pay alacaktır. 

Aynı şekilde alt yapı ve karasal ulaşım yollarının tamamlanmasından sonra Gemi-
konağı Limanı ihracatta da söz sahibi olacak ve Antalya yöresinden yapılacak olan 
günü birlik turistik seferler, önce bölgeye sonra da KKTC’ye büyük parasal katkı sağ-
layacaktır. 

KKTC, Doğu Akdeniz’de gerek Gazimağusa limanı gerekse de Gemikonağı limanı ile 
bölgedeki deniz ticaretinden, gemilere verilecek hizmetlerden ve petrol taşımacılı-
ğından önümüzdeki 10 yıl içinde büyük pay almaya başlayacaktır. 

KKTC’nin bölge deniz ticaretinde söz sahibi olabilmesi için anavatanımız Türkiye 
Cumhuriyeti, elinden gelen her tür maddi, manevi ve bilhassa da siyasî desteği hiç-
bir şeyi esirgemeden vermektedir. 
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KKTC’NİN TANINMA SORUNSALINA
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN OLASI 
ETKİLERİ

Giriş

Şangay İşbirliği Örgütü’nün temelde ABD menşeli dünya politikasında bir denge 
yaratmak için Rusya ve Çin’in işbirliği ile kurulduğu göz önünde bulundurulursa, 
Örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımasının ihtiva edeceği anlam daha 
iyi anlaşılacaktır. 11 Eylül sonrası dönemde Şangay İşbirliği Örgütü’nün entegre ol-
ması için önemli adımlar atılmış, devlet başkanları düzeyinde toplantılar yapılmıştır. 
Örgüt her fırsatta Amerikan merkezli dünya sistemine karşı olduğunu ortaya koyan 
girişimlerde bulunmuştur. ABD’nin Afganistan’a müdahalesi sonrasında, sınır böl-
gelerinde güvenliğin sağlanması anlaşmasının imzalanmasının sembolik bir anlamı 
vardır. Birleşik Devletlerin terörizme karşı başlattığı savaş ve bu sorundan mustarip 
olan Orta Asya ülkelerini kendi güvelik şemsiyesi altına alma girişimleri karşısın-
da Şangay İşbirliği Örgütü, terörizme karşı bölgesel anti-terör kurumunu kurarak 
bölgeyi ABD’ye terk etmeyeceğini göstermiştir. Örgütte Pakistan ve Hindistan ile 
birlikte İran’a da gözlemci üye statüsü verilmesi, Örgütün, genişleme stratejisinin 
ötesinde, nükleer programı nedeniyle Tahran’a karşı büyük bir baskı kuran ABD’nin 
aksine İran’a kol kanat germekten başka bir şey değildir. 

Güç dengelerinin her an değişebileceği uluslararası arenada Kıbrıs adası pastanın 
önemli bir dilimi niteliğindedir. Özellikle coğrafi ve stratejik konumu, Kıbrıs’ın Orta 
Doğu’daki enerji havzalarına giden yolda sıçrama tahtası özelliği göstermesine ne-
den olmuştur. Kıbrıs adasındaki mevcut durum, Kuzey Kıbrıs’ta KKTC bayrağı altın-
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onları uluslararası toplumdan soyutlama çabaları nedeniyle kendilerini yeterince 
ifade edememeleri sonucunu doğurmuştur. 

Kuşkusuz bir devletin uluslararası platformda tanınması, diğer devletler ile eşit dü-
zeyde ilişkiler kurabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu bakımdan özellikle 
güçlü devletlerin ve uluslararası örgütlerin KKTC üzerindeki baskı ve izolasyonlarını 
kaldırarak bağımsızlığını tanıması oldukça önemli bir anlam ifade etmektedir. Bu 
çerçevede, Şangay İşbirliği Örgütü de uluslararası platformdaki mevcut konumu 
dolayısıyla oldukça önemli bir örgüttür. 

Üstelik varlığını üye devletlerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini koruma felsefe-
si üzerine kurmuş bir Örgütün KKTC’nin bağımsızlığını resmen kabul etmesi olduk-
ça manidar olacaktır. Ancak bunun ulaşılması oldukça zor bir hedef olduğu unutul-
mamalı, meşakkatli bir yolda yoğun çabalar sonucunda alınan küçük kazanımların 
önemi göz ardı edilmemelidir. Zira Rusya da Çin de kendi iç meseleleri dolayısıyla 
her fırsatta ayrılıkçı hareketlerin karşısında yer aldıklarını dile getirmekte, Kosova 
örneğinde görüldüğü gibi bağımsızlık aleyhine bir tutum sergileyebilmektedirler. 
Bu nedenle öncelikle üye devletlerin Türkiye ile ilişkileri ve KKTC’ye olan yaklaşım-
ları doğru analiz edilmeli sonrasında Örgütü bu karara ikna etme yöntemleri sap-
tanmalıdır. 

Kıbrıs adası Akdeniz’de çok stratejik bir konumda yer almaktadır. Doğu Akdeniz’de 
imparatorlukların kesişme noktasında olması binlerce yıllık tarihi boyunca Kıbrıs 
adasını hedef konumuna getirmiştir. M.Ö. 1500’lü yıllarda Antik Mısır ile başlayan 
Ada’nın işgal edilme süreci Hititler, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Makedonlar, Ro-
malılar, Bizanslılar, İngilizler, Tapınak Şövalyeleri, Venedikliler ve en son Osmanlılar 
ile devam etmiştir. 

1570’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinden 1925’de Birleşik 
Krallığa verildiği döneme kadar Ada’da Türk toplumunun oluşması sağlanmıştır. 
Fakat Ada’nın Birleşik Krallığa verilmesi sonrasında Türkler ve Rumlar arasında-
ki anlaşmazlıklar çoğalmış ve Rumların Yunanistan’a bağlanmak isteği; Türklerin 
de ayrılma veya Taksim istekleri ön plana çıkmıştır. Bu durum 1960 yılında Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar devam etmiştir. Cumhuriyet iki topluma da nü-
fuslarına göre temsil hakkı tanımış olmasına rağmen Makarios’un 1963’de sunduğu 
anayasa değişikliğinde Türk toplumuna sağlanan hakların kısmen ortadan kaldırıl-
masını savunması dolayısıyla ortaya çıkan anlaşmazlık sonucu Rum kesimi Türk top-
lumuna yönelik saldırılara başlamıştır. Bu durum 1974’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kıbrıs’a karadan ve havadan başlattığı harekâtla son bulmuştur. 

Bu harekât sonucunda adanın %37’sinde Kıbrıs Federe Türk Devleti kurulmuştur. 
15 Kasım 1983’de Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan 
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miş ve tanınmamıştır. Yine de var olan fiili durumu ortadan kaldırmak ve Ada’daki 
toplumları birleştirmek adına birçok girişim yapılmıştır. Bunlardan en somut olanı 
2004 yılındaki Annan Planı’dır ki bu plan da Türk toplumu tarafından onaylanma-
sına rağmen Rum kesimi tarafından kabul görmemiştir. Rum kesiminin bu çözümü 
engelleyici ve sorun çıkarıcı yaklaşımına rağmen 1 Mayıs 2004’de Avrupa Birliği’ne 
tüm Ada’yı temsilen kabul edilmesi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem 
de Türkiye Cumhuriyeti nezdinde infial yaratmıştır. Çokça dile getirilmese de gü-
nümüzde Rum kesiminin ve Yunanistan’ın ağır ekonomik kriz içinde bulunması AB 
içerisinde Rum Kesimi’nin Birliğe erken kabul edildiği yönünde söylemlerin oluş-
masına sebebiyet vermiştir. 

1. KKTC’nin Tanınması:

Devletlerin uluslararası düzeyde tanınmaları, o devletin veya yönetimin, statüsü-
nün veya eylemlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir. Tanıma kavramının bir 
devletin varlığını ya da yokluğunu ispata tek başına yeterli olmadığı gibi devletlerin 
ikili ilişki sürdürmemeleri, birbirlerini birer devlet olarak tanımadıkları anlamına da 
gelmemektedir.1 Yukarıda da belirtildiği üzere KKTC resmi bir devlet olarak sadece 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmaktadır. Rum Yönetiminin KKTC’nin tanın-
maması yönündeki yoğun çabalarına rağmen, bağımsızlığının ilanından bu yana 
Ada’nın ilişki içinde bulunduğu ülkeler yani fiilî olarak tanındığı durumlar olagel-
miştir. 

Örneğin 2011 yılında Libya Ulusal Geçiş Konseyi KKTC ile işbirliği kurma yoluna 
giderek buradaki devleti fiili olarak tanıdığını ilan etmiştir. Buna ek olarak İslâm 
Konferansı Örgütü, 14-16 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dışiş-
leri Bakanları Konferansı’nda Kıbrıs Türklerinin izolasyonunun kırılması konusunda 
bir çağrıda bulunmuş ve şimdiye kadar “Kıbrıs Müslüman Türk Toplumu” adı altında 
İKÖ faaliyetlerine katılan KKTC’nin bundan böyle örgüt içinde “Kıbrıs Türk Devleti” 
adıyla anılmasına karar vermiştir. Bir diğer gelişme ise İslâm’ı sermayenin küresel 
arenadaki üst kuruluşu İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services 
Board–IFSB) 2012 yılı içerisinde Malezya’daki dönem toplantısında KKTC Merkez 
Bankası’nı resmi olarak üyeliğe seçmiştir. Son olarak da KKTC 2. Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat 2006 yılında Pakistan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref tarafın-
dan ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatıyla ağırlanmıştır. 

Bunun haricinde resmi olmasa da Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Almanya, Avust-
ralya KKTC’de temsilcilikler bulundurmaktadır. 

1 Soyalp Tamçelik, “Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi Tanıma Olgusu ve Esasları”, 21. Yüzyılda Türk Dün-
yası Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (2-5 Aralık 2010), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve 
Lefke Avrupa Üniversitesi İşbirliğiyle Tertiplenmiştir, Ekoavrasya Yayınları, Ankara, 2011, s. 169-184.
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Örgüt, 15 Haziran 2001 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın Şanghay’da yaptığı ilk toplantı ile ku-
rulmuştur. Temelleri 26 Nisan 1996 tarihinde Özbekistan olmadan toplanan diğer 
beş ülkenin oluşturduğu Şangay Beşlisi’ne dayanır. Örgütün kurulma amaçlarından 
en önemli olan adı geçen ülkelerin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında işbirliği 
yapılmasıdır. 2000 yılında Şangay Beşlisi’nin Duşanbe’de yapmış olduğu toplantıda 
özellikle bu hususa vurgu yapılmış ve 5 ülke özellikle sınır güvenliğinden hareketle, 
sınırları içerisinde ayrılıkçı hareketlere, terörizme ve aşırı dinci gruplara karşı birlikte 
hareket edilmesi kararı alınmıştır. 

Örgüt, güvenliğin yanı sıra üye ülkeler arasında ekonomiden bilime; teknolojiden 
kültüre her alanda işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Örgütün üye ülkelerinin 
yüzölçümü yaklaşık olarak 30 milyon 189 bin kilometre karedir ki bu aşağı yukarı 
tüm Avrasya kıtasının 5’te 3’üne tekabül etmektedir. Ayrıca üye ülkelerin nüfusu-
nun toplamı 1,5 milyar civarındadır bu da yaklaşık olarak dünya nüfusunun 4’te 
1’ini oluşturmaktadır. Örgütün, gelecekte etkili bir bölgesel/uluslararası örgüt olma 
olasılığı yüksektir. Ancak bu durumun sağlanması Örgütün çoğulcu bir yapıda yal-
nızca iki büyük devletin değil, tüm üyelerin ortak çıkarını arayan politikalar izleme-
sine bağlıdır.2 

Rusya ve Çin’in karar alıcıları ŞİÖ’yü genelde Orta Asya’da artan stratejik Çin-Rus 
hâkimiyeti çerçevesinde bölgedeki komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek için bir araç 
olarak görmüşlerdir. Örgütün kurulmasında bölgesel işbirliğini sağlamak ne denli 
önemli olsa da, Rusya ve Çin ŞİÖ’yü hem Batı’nın bölgedeki etkisini azaltmak hem 
de birbirlerinin toprak bütünlüğünü güçlendirmek amacı ile kullanmıştır. Orta Asya 
ülkelerinin Örgüte dahil olma amaçları ise daha çok kendi ülkelerinde yaşanan dini 
ve siyasî muhalefet hareketlerini bastırmak için Rusya ve Çin’in desteğine ihtiyaç 
duymalarıdır. Ancak ABD’nin Afganistan Savaşı ŞİÖ’nün geleceği hakkında ciddi 
soru işaretleri yaratmıştır. Bundan sonraki süreçte Orta Asya, ABD’nin, dini militan-
ların ve ŞİÖ çatısı altındaki Rusya ve Çin’in bölgede nüfuzlarını korumak için verdik-
leri mücadeleye tanıklık etmiştir. 

Örgütü oluşturan üye ülkelere ek olarak Türkiye, Sri Lanka ve Beyaz Rusya’ya Diya-
log partnerliği statüsü verilmiştir. Hindistan, İran, Moğolistan, Afganistan ve Pakis-
tan ise gözlemci ülke statüsündedir. Türkiye’nin diyalog ortaklığı uzun bir sürecin 
sonunda 2012 yılında kabul edilmiştir ve geçtiğimiz günlerde resmileştirilmiştir. 
Türkiye 2007 yılından bu yana Örgüte kabul edilmek için üç kez başvuruda bulun-
muştur. Tüm bu başvuruların olumsuz cevaplandırılması dolayısıyla 2011 yılında 
‘Diyalog Partneri’ olarak yapılan başvuru 2012’de kabul edilmiştir. 

2  Atilla Sandıklı ve İlhan Güllü, Geleceğin Süper Gücü Çin: Uzakdoğu’daki Entegrasyonlar ve Şangay 
İşbirliği Örgütü, Tasam Yayınları, İstanbul, 2005, s. 233. 
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nın ufuklarının genişletilmesi döneminde Türkiye’nin gündeminde daha fazla yer 
kaplamaya başlamıştır. Ki bu sürecin tezahürü olarak Başbakan Erdoğan’ın Putin’e 
Türkiye’yi üye olarak almaları yönünde bulunduğu söyle de günlerce Türkiye’nin 
ve Avrupa Birliği’nin gündemini meşgul etmiştir. Erdoğan’ın bu çıkışı ile Türkiye’nin 
hem Doğu hem de Batı’ya yönelik bir dış politika yapım süreci işlettiğinin sinyalle-
rini vermesi açısından önem arz etmektedir. 

3. ŞİÖ’nün KKTC’nin Tanınmasına Yönelik Olası Yaklaşımları:

Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var: ŞİÖ’nün en önemli iki aktörü Çin ve Rusya 
millî sınırları içerisinde çok çeşitli toplumlar bulundurmaktadır ve bu toplumların 
zaman zaman ayrılıkçı çıkışları söz konusudur. Bu nedenle iki devlet de kendi sı-
nırları içindeki bu unsurlara yönelik teşvik edici hareketlerde bulunmaktan imtina 
etmektedirler. 

Hatta bunu perçinleyici olarak ŞİÖ’nün kurulması sürecinde yukarıda da belirtildiği 
üzere diğer ülkelerin içişlerine insan haklarını korumak bağlamında herhangi bir 
müdahaleye kesinlikle karşı çıktıklarını açıklamışlardır. Bu kapsamda üye ülkelerin 
egemenliklerinin, bağımsızlıklarının, bütünlüklerinin ve istikrarlarının bozulmama-
sını sağlamayı en önemli görev addetmişlerdir. 2000 yılında Duşanbe’deki toplantı-
da “ülkelerimizin millî birliğini ve egemenliğini her ne pahasına olursa olsun korumalı-
yız ve bölgeye yönelik tehdide karşı birlik olmalıyız” demişlerdir. 

Bu kapsamda, ŞİÖ, yeni devletlerin tanınmasına da şüpheyle yaklaşmakta ve bu ko-
nuda çok hevesli davranmamaktadır. Özellikle Çin, Sincan Uygur Özerk bölgesi, İç 
Moğolistan ve Tibet dolayısıyla bu konularda çok kati hareket etmektedir. Örneğin 
2008 yılında Rusya ve Gürcistan arasındaki savaş sonrası oluşan ortamda Abhaz-
ya ve Güney Osetya, Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu 
süreçte Rusya’nın ŞİÖ içerisinde bu yeni bağımsız unsurların tanınması için yoğun 
lobi yapmasına rağmen Çin buna yanaşmamış ve bunun Örgütün ortak politikası 
olarak değil üye ülkelerin başka ülkelerle ikili ilişkisi bağlamında yaklaştığını beyan 
etmiştir. 

Bir diğer örnek Kosova’dır. 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan 
eden Kosova şu ana kadar 100’e yakın ülke tarafında tanınmış olmasına rağmen 
hiçbir ŞİÖ üyesi ülke tarafından tanınmamıştır ki BM Güvenlik Konseyi’nin iki daimi 
üyesi Rusya ve Çin Kosova’yı tanımaya kesinlikle yanaşmamaktadır. 

KKTC ve Kosova örnekleri birbirine çok benzemektedir. İki ülkede çoğunluğu oluş-
turan tarafların (Rumlar ve Sırplar) baskısına maruz kalmış ve iki ülke de dış müda-
hale ile bu baskılardan kurtarılmıştır (1974 Türkiye ve 1999 NATO müdahaleleri). Bu 
noktada Kosova’nın bağımsızlığı resmi olarak 100’e yakın devlet tarafından tanınır-
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ifadesi sanırım süreci biraz daha netleştiriyor: “Bunun nedeni bir yandan bağımsızlık 
isterken, diğer yandan federasyonu amaçlayan görüşmeleri sürdürüyor olmamızdır… 
1983’te ilan ettiğimiz bağımsızlığımız sonrası Pakistan Sefiri Güvenlik Konseyi’nde 
KKTC’yi tanıdıktan sonra bizim bu tavrımızı eleştirip Devlet kuran tanınmak ister, siz ise 
birleşme istediğinizi söylüyorsunuz diyerek bize serzenişte bulunmuştu”. 

4. KKTC ve Rusya İlişkileri: 

Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde Rusya’nın ne kadar önemli bir ülke olduğu düşü-
nüldüğünde, bu ülkenin Kıbrıs adasına yaklaşımını ayrıca incelemek mecburi hale 
gelmektedir. Soğuk Savaş’ın hakim olduğu 21 Nisan 1967 tarihinde Yunanistan’da 
yaşanan askerî darbe ile sağ bir rejimin kurulması ve bu rejimin Amerika’ya dayan-
ması Sovyetler Birliği’ni hiç memnun etmemiştir. Kıbrıs’ta yaşanan 15 Temmuz 1974 
Sampson darbesi sonucunda Makarios’un yönetimden düşürülmesi ise çok daha 
can sıkıcı bir durum yaratmıştır. Bunun nedeni Makarios’un bağlantısızlık politika-
sının yanı sıra 1963-1964 Kıbrıs buhranında olduğu gibi, Türkiye’ye karşı Sovyet-
lerle iyi münasebetler devam ettirme gayreti içinde bulunmasıdır.3 Bu doğrultuda, 
darbe karşısında Sovyetler Birliği’nin tepkisi sert olmuş ve Makarios hükümetinden 
başka bir hükümeti tanımayacağını bildirmiştir.4

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Türkiye’nin müdahalesi karşısında ise Sov-
yetler Birliği, Makarios’un da adaya döneceği ümidi dolayısıyla fazla bir tepki gös-
termemiş ve bir bakıma durumu anlayışla karşılamıştır. Türkiye’nin müdahalesini 
adada eski hukukî ve idarî statünün yeniden sağlanması yönünde bir adım olarak 
değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi’nin 353 sayılı kararını da destek-
lemişlerdir. 

Ancak sonrasında yaşanan süreçte ve Birinci Cenevre Konferansı sonunda yayınla-
nan 30 Temmuz Deklarasyonu’nda Makarios’tan hiç söz edilmemesi Sovyetler Birli-
ği için hayal kırıklığı yaratmıştır. Bunun akabinde Türkiye’nin 14 Ağustosta II. Kıbrıs 
Harekâtı’nı başlatması ve aynı gün Yunanistan’ın, NATO’nun askerî kanadından çe-
kildiğini ilan etmesi, Sovyetlerin, Kıbrıs politikasında ciddi bir değişim yaşanmasına 
neden olmuştur. Yunanistan’ın NATO’nun askerî kanadından ayrılması, Sovyetler 
Birliği için Türkiye ile ilişkilerini gevşetmek ve Yunanistan ile sıkılaştırmak için ye-
terli bir bahane olmuştur. Sovyetler Birliği’nin bu tutumunda, Türkiye’nin adanın 
üçte birinden fazlasını ele geçirmesi ve adanın bir bakıma fiilen taksim edilmesi 
etkili olmuştur. Sovyetler Birliği adada iki ayrı millî toplumun varlığını kabul etme-

3 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Rum Komünist Partisi’nin (AKEL) 3-6 Mart 1966 
Tarihli XI. Kurultayı’nda Aldığı Enosis (İlhâk) Kararı ve SSCB’nin Kıbrıs Politikası”, II. Uluslararası Kıbrıs 
Araştırmaları Kongresi Türkçe Bildiriler, Tarih – Kıbrıs Sorunu, Cilt 2, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs 
Araştırmaları Merkezi Yayınları: 7, Mağusa, 1999, s. 9-56.

4 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyılın Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 562.
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NATO üssü haline gelmesi olarak algılamıştır. Oysa Makarios’un liderliğindeki ada, 
Batı’dan bağımsız olacak ve NATO’nun uydusu haline gelmeyecekti. 

Sovyetler Birliği, Türkiye ve Kıbrıs konusundaki tutum değişikliğini, 23 Ağustos 1974 
tarihli Deklarasyonu ile ilan etmiştir. Bu Deklarasyonla Kıbrıs meselesinin, İngiltere, 
Türkiye ve Yunanistan arasından çıkarılıp milletlerarası platformlarda ele alınması 
gerekliliği vurgulanmış ve şu noktalar üzerinde durulmuştur:5

1. Güvenlik Konseyi’nin 353 sayılı kararı gereğince, yabancı kuvvetler “Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nden” derhal çekilmelidir. 

2. Kıbrıs’a verilen garantilerin işlemez olduğu görüldüğünden, Garanti Antlaşma-
sı artık geçerli değildir. Dolayısıyla, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın da bun-
dan sonra artık müdahale hakları yoktur. 

3. Kıbrıs meselesi bütün milletleri alakadar eden bir mahiyet kazandığı için, dün-
yadaki bütün siyasî eğilimleri temsil eden bir forumda ele almak gerekir. Bunun 
için de, böyle bir forum, Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi ile Türkiye, Yunanistan 
ve bazı bağlantısız devletlerden meydana gelmelidir. 

Türkiye açısından antlaşmalardan doğan haklarını bir kenara iten, antlaşmala-
rı saymayan ve Türkiye’yi, bir sürü devlet arasında herhangi bir devlet statüsüne 
getiren bu teklif kabul edilemezdi. Kıbrıs üzerindeki Türk kontrolünü tamamen or-
tadan kaldıran teklif Sovyet Rusya’yı Kıbrıs meselesinde söz sahibi yapmakla kal-
mıyor, Yunanistan’ın da ekmeğine yağ sürüyordu. Türkiye, 27 Ağustos 1974 günü 
Sovyetler Birliği’ne nota vererek Sovyetlerin teklifi hakkındaki görüşlerini açıkladı. 
Sovyetlerin teklifini reddederek, Kıbrıs meselesinin böyle kalabalık toplantılarda ele 
alınmasının, işi uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını vurguladı. Bunun yanında, 
bilhassa Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, başka devletlerin politika ve statüleri 
hakkında karar vermeye kalkmalarının devletlerin bağımsızlığı açısından tehlikeli 
olabileceğini, Türkiye’nin hem Güvenlik Konseyi’nin 353 sayılı kararına ve hem de 
30 Temmuz Deklarasyonuna bağlı bulunduğunu, adada barış ve güvenliğin sağlan-
masının Türk kuvvetlerinin sayısının azaltılmasını kolaylaştıracağını ve Türkiye’nin 
“uygun zamanlarda” ve “kademeli şekilde” azaltmaya gideceğini belirtti.6

ABD ise Sovyetler Birliği’nin teklifine karşı çıktı ve Kıbrıs meselesinin en iyi şekilde, 
İngiltere, Türkiye, Yunanistan ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında çözümle-
nebileceğini ileri sürdü. Ancak Sovyet basın ve yayın organlarında Türkiye aleyhine 
yayınlar yapıldı ve Sovyetler Birliği 1975’te Türkiye’ye uygulanan silah ambargosu-
nu destekledi ve ambargonun kaldırılmasına karşı çıktı. 

5  Armaoğlu, 2007:562.
6  Armaoğlu, 2007:562.
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günümüzde de Rusya tarafından halen devam sürdürülmekte olduğunu söylemek 
mümkündür.7 Aynen Orta Doğu barışı meselesinde olduğu gibi, Kıbrıs meselesinde 
de seslerini duyurabilmek ve sözlerini dinletebilmek için, yeri geldikçe bu görüşle-
rini ortaya atacaklardır. 

Bununla birlikte, Sovyetlerin görüş ve teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu da 
etkilemiş ve Genel Kurul, 1 Kasım 1974’de aldığı 3212 sayılı kararı ile bütün devlet-
leri Kıbrıs’a müdahaleden kaçınmaya çağırmıştır. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki 
bütün yabancı kuvvetlerin süratle geri çekilmesini, kuzey Kıbrıs’tan güneye kaçmış 
olan bütün Rum mültecilerin yerlerine geri dönmeleri için gerekli acil tedbirlerin 
alınmasını talep etmiş ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin Kıbrıs Rum 
ve Kıbrıs Türk toplumlarının bir meselesi olduğunu belirterek, bu toplumları, “eşit 
şartlar altında” yapılacak görüşmelerle, “tarafların, serbestçe ve karşılıklı olarak kabul 
edebilecekleri bir siyasî çözüm” bulmaya davet etmiştir. 

Güvenlik Konseyi de 13 Aralık 1974 günü aldığı 365 sayılı kararla, Genel Kurulun 
3212 sayılı kararını desteklemiştir. 

Genel Kurul’da alınan bu kararın Türkiye’nin lehine unsurlar taşıdığını söylemek 
mümkündür. Zira Kıbrıs-Türk toplumunu Rum toplumu ile eşit seviyeye getiriyor ve 
bulunacak siyasî çözüm için de Türk toplumunun da kabulünü temel şart yapıyor-
du. Ayrıca Garanti antlaşmasından söz etmediği gibi, Türkiye de dâhil bütün dev-
letleri Kıbrıs Cumhuriyetine müdahale etmemeye davet ediyordu. Hatta o kadar ki, 
anayasa düzeni işi, toplumların kendi işidir, başka devletler, yani Türkiye, karışmasın 
deniyordu. Bir de Rum mültecilerin yerlerine dönmeleri için acil tedbirlerden söz 
ediliyordu ki, bunun da muhatabı Türkiye idi. Nihayet, 3212 sayılı kararın, aynen 23 
Ağustos tarihli Sovyet Deklarasyonunda olduğu gibi, Kıbrıs’tan daima Kıbrıs Cum-
huriyeti diye söz etmek suretiyle, Kıbrıs’ın bağımsızlığını vurgulaması da, esasında 
Türkiye’ye yöneltilmişti.8

Geçmişte yaşanan bu olaylar çerçevesinde Rusya’nın Kıbrıs sorununda arabulucu 
olması zor da olsa, bu durumun gerçekleşmesinin sürece ciddi bir katkı sağlayabile-
ceği gibi yorumlar bulunmaktadır. Bu düşünceler kaynağını Rusya’nın başta Suriye 
olmak üzere Arap Baharı’nda gösterdiği çabaların oldukça etkili oluşundan ve Kıb-
rıs sorununda da aynı etkiyi göstermesinin mümkün oluşundan almaktadır:

“Rusya Avrupa Birliği’ni zorlayabilir. Bölgede Arap Baharı’yla şekillenen bir durum var. 
Doğrusu Kıbrıs sorunu Arap Baharı bir neticeye varmadan çözülemez şeklinde bir görüş 

7 Tamçelik, 1999:40-51.
8 Türkiye-Çin ilişkilerinde oluşan bu yeni güven ortamı ve taraflar arasındaki güçlü diyalog gerek    

Çin-Türkiye ilişkilerinde gerekse de Çin’in Kıbrıs politikasında, uzun vadede ortaya çıkacak önemli 
değişimlere yol açacaktır.
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di durum böyle olunca Kıbrıs sorununun Arap Baharı’nın tortusuyla birlikte çözüleceği 
anlaşıldığından Rusya’nın tutumu Arap Baharı’nda ve özellikle Suriye’de son dönemde 
ne kadar belirleyici olmuşsa, Kıbrıs sorununda da belirleyiciliği o kadar geçerlidir. Çün-
kü nihayetinde Güney Kıbrıs’la askerî üs konusunda ve kredi konusunda Rusya anla-
şamadı. Kuzey Kıbrıs toprakları, Akdeniz’de önemli bir denge ve güçtür. Dolayısıyla bu 
anlamda Rusya’nın kendini göstermesi son derece önemlidir. Aracı olması da bu kap-
samda değerlendirilebilir”.9

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’ı resmen tanıması du-
rumunda bütün dünyanın tanıyacağını yönündeki açıklamaları oldukça önemlidir. 
Eroğlu, Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşlerini Rusya’nın önde gelen gazetelerinden 
Kommersant’a verdiği röportajda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile görüşme-
sini, AB’nin süreçteki hatalarını ve kendilerini açısından makul çözüm yollarını sıra-
lamış ve Rusya’ya da dikkat çekmiştir. “Şu an Kuzey Kıbrıs’ı sadece Türkiye tanıyor. Bel-
ki Rusya da tanıyabilir. Eğer Rusya tanırsa, bütün dünya tanır” ifadelerini kullanmıştır. 

Brüksel’deki görüşmeler öncesi yapılan bu açıklama özellikle zamanlaması bakı-
mından önem ihtiva etmektedir. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yaşadığı mali kriz, 
Avrupa Birliği’nden alacağı kredinin yetersizliği ile birleşince Rusya ile ekonomik 
yardım görüşmelerinin kapısını aralamıştı. Rusya’nın ise Güney Kıbrıs’a istediği 
krediyi verip vermeyeceği halen daha belirsiz bir durumdadır. Güney Kıbrıs Rum 
yönetimi Başpiskoposu Hrisostomos’ın Putin’le yaptığı görüşmenin ardından Cum-
hurbaşkanı Eroğlu’nun bu demeci vermesi oldukça önemli bir dengeleme yöntemi 
olarak görülmüştür. 10

5. Çin ve KKTC İlişkileri: 

Çin’in Kıbrıs adasına olan yaklaşımını belirleyen faktör, 1950’li yıllarda Kıbrıs’ta İn-
giliz sömürgesine karşı mücadele veren Makarios’un Bağlantısızlar Hareketi için-
de yer alması ile olmuştur. Bu bağlamda Çin’in günümüzde daha çok Güney Rum 
Yönetimi’ne arka çıkan tavrının ardında Bağlantısızlar Grubu yatmaktadır. 

Ancak geçen zaman içerisinde değişen koşullar Türkiye’yi uluslararası platformda 
daha etkin bir hale getirmiş, bu da KKTC’nin durumunu güçlendirmiştir. Çin ile Tür-
kiye arasındaki üst düzeyde yapılan ziyaretler ve imzalanan çok sayıda anlaşma, iki 
ülke arasındaki ilişkileri “Stratejik İşbirliği” seviyesine çıkarmıştır. Çin savaş uçakları-
nın, sınırlarını ilk kez aşarak, Türkiye’ye gelip, Anadolu Kartalı tatbikatına katılması 
Türkiye’yi, Çin’in askerî hava tatbikatı yaptığı ilk NATO ülkesi konumuna getirmiştir. 
Türkiye-Çin ilişkilerinde oluşan bu yeni güven ortamı ve taraflar arasındaki güçlü 

9 Vatan Mehmet, “Eroğlu’nun Açıklaması Ne Anlama Geliyor?”, 24.07.2013, http://turkish.ruvr.     
ru/2013_07_24/Rusya-Suriyedeki-etkisini-Kibrista-da-gosterebilir/, 25.08.2013.

10  Mehmet, a.g.link. 
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vadede ortaya çıkacak önemli değişimlere yol açması olasıdır.11

Yine de bu bilgiler ışığında KKTC’nin tanınması yönünde ŞİÖ’nün ne kadar etkili 
olacağı şüpheli gözükmektedir. Türkiye’nin en önemli Stratejik Ortaklarından olan 
ve hatta ‘kardeş ülke’ olarak bilinen ve ‘bir millet üç devlet’ söyleminin gelişmesi-
nin sebeplerinden biri olan Azerbaycan bile KKTC’yi tanımakta ayak direrken,12 
Türkiye’nin de Diyalog Partneri olarak yeni katıldığı ve üyelerinin bağımsızlıklarını 
ilan eden ülkeleri tanımamak anlamında adeta ilke kararı almış bir Örgüt içerisinde 
KKTC’nin tanınması yönünde ne kadar başarılı bir lobicilik yapacağını zaman gös-
terecektir. 

Bilindiği üzere günümüzde ortaya çıkan her yeni örgütlenme içerisinde Rusya’yı ve 
Çin’i görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi de BRIC diye anılan 2001 yılında Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin’in oluşturduğu gelişmekte olan en büyük dört ülkeyi ifa-
de eden yapılanma ki bu yapılanma 2010 yılında Güney Afrika’nın dahil olmasıyla 
genişlemiştir. Burada da görüldüğü üzere özellikle Çin bu örgüt içerisinde oldukça 
güçlüdür ve bunun bir göstergesi olarak tüm eleştirilere rağmen Güney Afrika’nın 
bu yapılanmaya dahil olmasını sağlamıştır. Türkiye ile karşılaştırıldığında oldukça 
gerilerde olmasına rağmen Çin’in ve Rusya’nın millî çıkarları dolayısıyla böyle bir 
karar alınmıştır. 

Bu perspektiften bakınca bazılarımız ümitsizliğe kapılabilir ama Rusya ve Çin’e rağ-
men yaklaşık 100 ülkenin Kosova’yı tanımış olması bizlere vazgeçmememiz nok-
tasında ilham vermelidir. Bunun yanında Türkiye’nin bu iki ülkeyle ilişkilerini güç-
lendirmesi, Rusya ve Çin’in KKTC’yi tanınmanın ya da en azından uluslararası plat-
formda tanınmasına karşı çıkmamanın kendi çıkarlarına olacağına ikna edebilir.13 
Neticede ŞİÖ Batı kökenli uluslararası örgütleri dengeleyen önemli bir örgüttür ve 
bu örgütü yönlendiren iki büyük ülke Çin ve Rusya’dır. 

Kaynaklar:
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11  Ata Atun, Çin ve KKTC, 08.04.2012, http://www.turkishnews.com/tr/content/2012/04/08/cin-ve-k zktc/, 26.08.2013.
12  Tamçelik, 2011:175-177.
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KIBRIS ÇIKMAZINDA DEĞİŞİMİ 
KOLAYLAŞTIRABİLECEK DİNAMİKLER VE 
UZLAŞIYI ENGELLEYEN UNSURLAR

Mustafa Ergün OLGUN
K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı E. Müsteşarı

Giriş

Akdeniz’i Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusuna bağlayan Süveyş Kanalı, Uzak 
Doğu’dan Avrupa’ya deniz yolunu 7.000 deniz mili kadar kısaltmaktadır. Dünya ti-
caretinin %30’u ve Avrupa’nın petrol ihtiyacının %70’i Akdeniz Havzası’ndan geç-
mektedir. Her gün 4,000 civarında kargo ve ticaret gemisi Akdeniz’e girmekte ve 
burayı kullanmaktadır. Her yıl 40,000 kadar Rus ticaret gemisi Türk Boğaz’larından 
Akdeniz’e geçmektedir. Bilinen petrol rezervlerinin %68’i ve doğalgaz rezervleri-
nin %41’i Akdeniz ile bağlantısı olan Ortadoğu’da bulunmaktadır. Bütün bunlar, 
Akdeniz’i, enerji ve uluslararası ticaret/ulaşım ve bunların güvenliği açısından kritik 
bir konuma getirmiştir.1 

İsrail, Mısır, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Türkiye kıyılarındaki keşif amaçlı sondaj çalış-
malarında önemli doğalgaz rezervleri ortaya çıkarılmıştır. İsrail, münhasır ekonomik 

1 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik and Burcu Ayhan, Geopolitical Theories and Cyprus, 
Lambert Academic Publishing, Germany, 2013, s.12-23; Soyalp Tamçelik and Hayati Aktaş, “The Im-
portance of Cyprus Island in Geopolitical Theories”, 24-25 November 2010 International Conference: 
The East Mediterranean and Cyprus: Economic and Politic Relations: Cooperation and Integration 
from Past to Future by the American University Girne - Cyprus, Faculty of Business and Economics 
Department of Political Science and Public Administration Department of International Relations, 
GAU Press, TRNC, 2011a, s. 63-76; Soyalp Tamçelik, “Jeopolitik Teoriler Açısından Kıbrıs’ın Önemi”, 
Center for Turkish Studies Portland State University, Occasional Paper Series Vol. 3 - No. 1, Published 
by the Center for Turkish Studies & The Contemporary Turkish Studies Program, http://www.pdx.
edu/turkish_studies_center, August 2011b, s. 1-32.



44

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı bölgesinde kanıtlanan 300 bcm’in üstünde hidrokarbon ile mevcut durumda Doğu 

Akdeniz’in cömertliğinden en çok yararlanan ülkedir. Birçok problemin varlığına 
rağmen, eğer iyi yönetilirse, Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in nimetlerinden İsrail’den sonra 
en çok yararlanabilecek merkez olabilir. Bölgede keşifler yeni başlamıştır ve “US Ge-
ological Survey”e göre Doğu Akdeniz’de keşif bekleyen geniş hidrokarbon yatakları 
bulunmaktadır. 

1963’ten beri devam eden derin ihtilafa ve henüz aralarında mahsuplaşma gerçek-
leşmemiş olmasına rağmen Kıbrıs Rum tarafı, “siyasî eşit” Kıbrıs Türk tarafının rıza-
sını almaksızın, tek yanlı olarak ilan ettiği deniz yetki alanlarında bazı uluslararası 
şirketlere verdiği lisanslar çerçevesinde sondajlar yapma ve bulunacak hidrokarbo-
nu değerlendirme gayreti içindedir. Kıbrıs Rum tarafı bu çalışmaların sonunda elini 
güçlendirecek önemli keşiflerin gerçekleşeceğini ummaktadır. 

Suriye ve Afrika’nın ikinci en büyük gaz üreticisi olan Mısır, son dönemlerde iç karı-
şıklıklarla meşgul oldukları için hidrokarbon keşif konuları ile yeterli ölçüde ilgile-
nememektedir. Lübnan ise hidrokarbon bulunması en yüksek olasılık olan güney 
sınır bölgelerinde İsrail ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi hususundaki ihtilaf 
dolayısıyla keşiflere odaklanamamaktadır. 

Siyasî karışıklıklar, belirsizlikler, otorite boşlukları, istikrarsızlık ve güvensizlik iklimi ile 
tanımlanan Doğu Akdeniz bölgesinde çok sayıda küresel be bölgesel gücün askerî, 
diplomatik, enerji ve finansal çıkarları kaynakların paylaşımı, kontrolü ve bölgesel et-
kinlik noktalarında kesişmekte ve hatta çatışmaktadır. Bölgede gerçekleşmekte olan 
açık deniz (offshore) gaz keşifleri yeni rekabet alanları yaratmaktadır. Bu durum, böl-
genin jeopolitiğini ve ekonomisini değiştirmekte ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar 
arasında egemenlik konusunda cereyan eden uyuşmazlığı derinleştirmektedir. 

1. Kıbrıs’ın Jeopolitik Önemi:

Kıbrıs, üç kıtanın kavşak noktasındadır. Petrol yataklarına ve dünya ticaretinde kritik 
yere sahip Süveyş Kanalı’na yakınlığı Ada’ya büyük stratejik önem kazandırmaktadır. 
Bu stratejik konumu nedeniyle Ada’da Amerikalıların da kullanma imkânı olan Ege-
men İngiliz Askerî Üsleri bulunmaktadır. Bu üslere bağlı gelişmiş elektronik istihba-
rat ve izleme altyapısı dolayısı ile Ada çok önemli bir erken uyarı ve acil müdahale 
üssü haline gelmiştir. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney FIR hatlarının kesiştiği noktada bu-
lunması, İskenderun’daki petrol dolum tesislerine yakınlığı ve çevresinde keşfedilen 
önemli doğalgaz rezervleri Adanın jeostratejik önemini daha da artırmıştır. Bu özel-
likleri dolayısı ile Kıbrıs’taki istikrarsızlığın jeopolitik etkisi Adanın büyüklüğüne ters 
orantılıdır ve Kıbrıs bütün bu nedenlerle hep dış güçlerin etkisine maruz kalmıştır.2

 

2 Bu konuyla ilgili olarak bkz… Tamçelik and Ayhan, 2011a:68-72; Tamçelik, 2011b, s. 1-32.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Eski Kıbrıs Temsilcisi Michael Moller New York 
Times’da 2 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan makalesinde, Kuzey Kıbrıs’ta sosyo-
ekonomik koşullar düzenli bir biçimde gelişirken, Güney Kıbrıs’ın ve Yunanistan’ın 
karşı karşıya bulunduğu derin finansal krizin iki taraf arasındaki ekonomik geliş-
mişlik farkını daraltmaya başladığını, bunun da mevcut statükonun değişmesi için 
bir katalizör olabileceğini değerlendirmiştir. Ekonomisinde büyük yer tutan ulus-
lararası bankacılık hizmetlerinin çökmesi ile Güney Kıbrıs’ta ekonominin yeniden 
yapılandırılmaya ve çöken bu aktivitenin yerine yeni sürdürülebilir ekonomik nişler 
ikame edilmesine ihtiyaç vardır. Malî yardım paketleri ekonomik yeniden yapılan-
ma için zaman kazandırabilir ancak çözüm değildir. Çöken uluslararası bankacılık 
hizmetlerinin yeniden canlandırılması olası görülmemektedir ve ekonomi/istih-
damdaki açığı zaman içinde kapatabilecek en güçlü aday keşfedilen hidrokarbon 
kaynakları aracılığı ile enerji sektörüdür. 

Güney Kıbrıs ekonomisinin başta enerji ve ikinci turizm sektörü ağırlıklı olarak ye-
niden yapılandırılabilmesi için yanı başında enerji açığı bulunan ve bölgenin en 
dinamik ve büyük ekonomisi olan Türk piyasasına açılması en akılcı seçenek ve fır-
sat olarak görülmektedir. Türkiye, yukarıdakilere ilaveten, boru hatları alt yapısıyla 
Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazı Avrupa piyasalarına en az yatırımla ve en 
karlı şekilde ulaştırabilecek konumdadır. Ancak Türkiye, Kıbrıs Türlerinin haklarına 
yaptığı ve yapmaya devam ettiği tecavüzler dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-
ni tanımamaktadır ve yukarıdakilerin gerçekleşebilmesi için Kıbrıs’ta iki taraf arasın-
da uzlaşı Türkiye’nin ön şartıdır. 

Neticede, karşılıklı çıkarlar bakımından hidrokarbon keşfi işbirliğine duyulan ihtiya-
cı daha görülür hale getirme potansiyeline sahiptir. 

Diğer yandan Doğu Akdeniz bölgesinde koşullar değişmektedir. Sürekli istikrar-
sızlıklar yaşanan Doğu Akdeniz/Orta Doğu bölgesinde istikrarın temel dayanak 
noktası olarak Türkiye’nin önem ve etkinliği artmaktadır. Buna karşın verdikleri 
sözlere rağmen 2004 yılında Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmiş 
olmaları, kara para aklama olayları, finansal kriz, Kıbrıs sorunu odaklı tek gündem 
paranoyaları ve Türkiye’ye karşı tarihi saplantıları Kıbrıs Rum Tarafının eski Avrupa-
lı müttefikleri nezdinde saygınlıklarını ve güvenilirliklerini kaybetmelerine sebep 
olmaktadır. 

Türkiye’den boru hattı ile 2014 yılında getirilecek su ise ada çapında görülen su 
sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıs’ta işbirliği için yeni bir gereklilik 
oluşturabilir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki yapıcı diyalog ve işbirliği de Kıbrıs’ta-
ki olumlu gelişmeleri destekleyecek faktörlerden bir diğeri olabilir. 
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dirilmiş, güvenli ve istikrarlı yeni bir enerji kaynağına sahip olabilme olasılığı; Doğu 
Akdeniz bölgesinde artan şekilde istikrar ve güvenliğe duyulan ihtiyaç; Kıbrıs mese-
lesinin çözümünün Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine önemli katkısı olabile-
ceği; Türkiye-İsrail ilişkilerinin yakınlaşma sürecine girmiş olması ve Uzak Doğu’dan 
yükselen rekabet dolayısı ile Avrupa’da birlik ve dayanışmaya duyulan ihtiyacın art-
ması, Kıbrıs’ta uzlaşı adına çaba gösterilmesini gerekli kılabilecek ve bunun önünü 
açabilecek gelişmelerdir. 

3. Hidrokarbon: Kısmet veya Lanet:

Hidrokarbon siyaset ve güçtür. Bu gücün nasıl yönetildiği/kullanıldığı kısmet mi 
yoksa lanet mi olacağını belirler. Kıbrıs örneğinde hidrokarbon öngörülü ve vizyo-
ner liderlerin elinde değişim, uzlaşı ve işbirliği için etkin bir katalizör olmaya aday-
dır. Bulunan hidrokarbonun kötü yönetimi komşu ilişkilerinde rekabet/paylaşım 
kavgası başlatabilir. İçte ise kötü yönetim etnik veya din/mezhep farklılıklarına da-
yalı çatışma, bir sektöre bağımlılık, merkeziyetçilik, hükümetlerin dengesiz güçlen-
mesi, kamu sektörünün orantısız büyümesi, kötü yatırım karaları (gereksiz alt yapı 
yatırımları), şehirlere göç, materyalizm ve kötü gelir dağılımı gibi olumsuzluklara 
yol açabilir. Bu bakımdan Sudan, hidrokarbon keşfi ile etnik/dini farklılıklara dayalı 
çatışma arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından Kıbrıs’ta her iki tarafın da ders 
alması gerekli bir örnektir. 

4. Kıbrıs Çevresinde Bulunan Doğalgaz İçin İhracat Seçenekleri:

Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) 2013 başı yayınladığı kapsamlı raporunda 
(PCC Report 1/2013) Güney Kıbrıs’ta 12’inci parselde bulunan ve 198bmc olduğu 
tahmin edilen doğalgazın ihracatı için olası seçenekleri karşılaştırmıştır. Buna göre 
Kıbrıs-Yunanistan boru hattının tahmini maliyeti €16 milyar, sıvılaştırılmış doğalgaz 
(LNG) tesisinin tahmini maliyeti €10,3 milyar ve Türkiye’ye bir boru hattının tahmini 
maliyeti €4 milyar olarak hesaplanmıştır. Bu seçenekler arasında karşılaştırmalı bir 
net gelir analizi yapıldığında ise, Kıbrıs-Yunanistan boru hattının €44.7 milyar, sıvı-
laştırılmış doğalgazın (LNG) €41.1 milyar ve Türkiye’ye boru hattının da €56.8 milyar 
net gelir getireceği hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak Kıbrıs ve hatta İsrail gazını, piyasalara ulaştırmak için en ekonomik/
karlı seçenek Türkiye’ye boru hattı bağlantısıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, Tür-
kiye bölgenin en büyük doğalgaz ithalatçısıdır ve Avrupa piyasalarına doğalgaz 
boru hatları altyapısı bulunan en yakın ülkedir. Ancak, bu seçeneğin gerçekleştirile-
bilmesi için Kıbrıs’taki iki tarafın bir anlaşmaya varmaları şarttır. 
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ı5. Kıbrıs’ta Uzlaşmayı Engelleyen/Tehdit Eden Faktörler:

Kıbrıs’ta uzlaşmayı engelleyen ve tehdit eden faktörlerin kök nedeni 1960’da tesis 
edilen siyasal dengenin/simetrinin 1963 yılında bozulması ve Kıbrıslı Türklere daya-
tılan siyasal ve ekonomik eşitsizliklerdir. Şiddet kullanılarak yaratılan bu eşitsizlikler 
ve uluslararası camianın buna göz yumması Rumların haksızca elde ettikleri Adanın 
tek yasal temsilcisi olma statüsünden yetki paylaşımına geçişi engellemekte, başka 
bir değişle BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen “siyasî eşitler arası” federal 
ortaklık çözüm şeklinin gerçekleştirilmesini ve sürdürülebilirliğini imkânsız kılmak-
tadır. Dahası, mevcut durum iki toplum arasında güveni ve bir birine bağımlılığı yok 
ettiği için federal ortaklık modelinin tesisini daha da imkânsızlaştırmaktadır. Güney 
Kıbrıs tarafında ileri görüşlü, vizyon sahibi güçlü liderlerin iktidara gelememesi da 
değişim ve uzlaşının önündeki engellerden bir diğeridir. 

Dış etkenlere bakıldığında, büyük güçlerin çatışan çıkarları Kıbrıs’ta uluslararası 
hareketsizliğe yol açmaktadır. Bu güçler statükonun korunmasını kötünün en iyi-
si olarak değerlendirmektedir. Dahası, Kıbrıs’taki uyuşmazlıktan farklı nedenlerle 
Rusya, Fransa, Almanya ve hatta İngiltere gibi güçlü devletler fayda sağlamaktadır. 
Bu durum, statükonun devamını pekiştirmekte ve uluslararası hareketsizliği besle-
mektedir. 

Ada’da iki eşit siyasî tarafın tescil edilmiş varlığına rağmen Rum Tarafının tek yan-
lı müracaatı üzerine sözde tüm adayı temsilen gayrı meşru şekilde Avrupa Birliği 
üyesi yapılması ve Avrupa Birliği kurumlarının devam eden yanlı tutum ve politi-
kaları Kıbrıs’ta dengeli bir uzlaşmaya varılmasını engelleyen bir başka husustur. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yaşadığı rencide edici engeller ve bu-
nun gerek Türk siyaset kurumunda gerekse kamuoyunda doğurduğu hayal kırıklığı 
da bu noktada önemlidir. 

Güney Kıbrıs’ta Şubat 2013’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde se-
çimleri kazanan Nikos Anastasiades’in partisi DİSİ ile sağcı DİKO partisi arasında 
imzalanan işbirliği anlaşmasının çerçevesi ve ruhu da öngörülen siyasî eşitlik ve iki-
kesimlilik ilkelerine dayanan kazan-kazan bir uzlaşıyı engeller niteliktedir. 

Medeniyetler Çatışmasının devam eden etkileri, Güney Kıbrıs’ta hüküm süren dinî 
tutuculuk ve bunun özellikle kilise ve eğitim sisteminde kurumsallaşmış olması 
Kıbrıs’ta değişim ve uzlaşının önünü tıkamaktadır. Benzer şekilde, Yunanistan’da 
ve Güney Kıbrıs’ta artan fanatizm boyutlarındaki milliyetçilik, dile getirilen Enosis, 
ortak savunma alanı3 ve ortak münhasır ekonomik bölge fikirlerinin varlığı da bir 
uzlaşıyı güçleştirmektedir. 

3 Bununla ilgili olarak bkz… Soyalp Tamçelik, “Rum-Yunan İttifakında Ortak Savunma Doktrini ve 
Özellikleri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Ya-
yınları), VI (2008) 12, s. 13-39.
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ı Daha da kötüsü, Kıbrıslı Rum liderler, Güney Kıbrıs’ta keşfedilen hidrokarbonu 

Ada’da uzlaşı, işbirliği ve barış için bir araç ve Tanrı’nın nimeti olarak değerlendir-
mek yerine bunu tek yanlı amaçlarına ulaşabilmek için kullanabilecekleri yeni bir 
araç olarak görmektedir. Nitekim bu anlayış DİKO-DİSİ arasında 2013 başı imzala-
nan işbirliği anlaşmasında de yerini almıştır. 

Yine dış bir etken olarak, hidrokarbon çıkarları etrafında inşa edilen, ABD-Noble, 
İsrail-Delek, Fransa-Total, İtalya-ENI, Rusya-Gazprombank, Malezya-Petrona ve Tür-
kiye-TPAO gibi yeni çıkar ortaklıklarının ve kutuplaşmaların da Kıbrıs’ta siyasî bir 
uzlaşmaya duyulan ihtiyacı gölgeleme ihtimali mevcuttur. 

Federal ortaklık formülünün gerçekleştirilmesi ve yaşatılması için Kıbrıs’ta siyasî 
eşitlik temelinde karşılıklı saygıya, tarafları bir birine bağlayacak güçlü ortak çıkar-
lara, uzlaşı kültürünün oluşturulması ve içselleştirilmesine ve iki toplumun nüfusları 
ve ekonomileri arasındaki denge kurulmasına ihtiyaç vardır. 

6. Rum Tarafı ve Yunanistan’ın Hidrokarbon Politikalarının Eksiklikleri:

1963 Aralığında Kıbrıslı Türklerin 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’nden zorla dış-
lanmış olmalarına ve yıllardır yaşanan ayrılığa rağmen Kıbrıslı Rumların tek başla-
rına Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etmeleri meşru değildir. Bu 1959/1960 
Antlaşmalarına ve Anayasa’sına aykırıdır. Bu güne değin mahsuplaşma yapılmadığı 
gibi Kıbrıs Rum Tarafı hem bölünmeyi (1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
ilanı) hem de yeni federal ortaklığı (2004 BM Kapsamlı Çözüm Planı) reddetmiştir. 

Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk tarafının adayı çevreleyen hidrokarbonların keşfi ve kul-
lanımı konusunda işbirliğini içeren iki teklifini de reddetmiştir. Güney Kıbrıs, adanın 
kaynaklarını, onların tek sahibiymiş gibi kullanmaktan, bu kaynakları kredilere kar-
şılık ipotek etmekten, ya da herhangi bir karşılıklı fonun parçası olarak kullanma 
girişiminden vazgeçmelidir. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler’in bu kaynaklar üzerinde 
ortak haklara sahip olduğunu ve Türkiye’nin gerek kendi kıta sahanlığı çıkarlarını 
gerekse Kıbrıslı Türkler ‘in haklarını korumakta kararlı olduğunu akılda tutmalıdır. 

Kısacası, Kıbrıs Rum tarafı tek yanlı hareketlerden kaçınmalı, işbirliğinin gerekliliği-
ni kabul etmelidir. Kapalı denizlerde deniz yetki alanlarının belirlenmesi paydaşlar 
arasında anlaşmaya varılmasını gerektirir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın hak iddia-
sında bulunduğu alanlar, özellikle Türkiye’nin 569 mil ile Doğu Akdeniz’e en uzun 
kıyısı olan ülke olduğu da düşünüldüğünde, Deniz Hukuku’nda öngörülen hakka-
niyet ilkesine ters düşmektedir. Aşağıda görüleceği gibi Kıbrıs Rum tarafının hak 
iddia ettiği bazı parseller Türk kıta sahanlığı ile örtüşmektedir. 
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Diğer yandan ihaleye çıktıkları birçok parsel aşağıda görüldüğü gibi Kıbrıs Türk ta-
rafının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) verdiği kırmızı ile işaretli ruh-
sat alanları ile çakışmaktadır. 
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Doğu Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığın temelini oluşturan siyasî anlaşmazlıkları 
ele almak ve bunların her birini adeta lanetten fırsata dönüştürmek adına canlan-
dırılmış çabalara ihtiyaç vardır. Tecrübe göstermektedir ki bu tür çabaların başla-
tılması ve başarı ile sonuçlandırılabilmesi için tarafları etkileme kapasitesine sahip 
tarafsız bir dış gücün aktif katkılarına ihtiyaç olacaktır. Kıbrıs’ta uzlaşma için, ABD, 
bu zamana kadar Kıbrıs Rum tarafının lehine politikalar takip etmiş olsa da bu göre-
vi yerine getirebilecek en iyi pozisyondadır. 

Kıbrıslı Türkler’in tescil edilmiş kurucu siyasî eşitliğine saygı göstererek ve taraflara 
karşı daha dengeli bir yaklaşım izleyerek, Amerikan hükümetinin ve müttefikleri-
nin, Kıbrıs’taki uyuşmazlığın dönüştürülmesinde ve kazan-kazan bir uzlaşmaya gi-
den yolun açılmasında katkıları olabilir. Bu durum, bölgesel istikrara ve güvenliğe, 
ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin ekonomik ve fiziksel güvenliklerine ve enerji ve 
uluslararası ticaret güvenliğine katkıda bulunması itibariyle Amerikan çıkarlarına 
da hizmet edecektir. 

Kendi payına Türk tarafı uzun süredir pozitif ve uzlaşıya açık bir politika izlemek-
tedir. Kıbrıs Türk Tarafının davranış, uygulama ve açıklamaları yanında bu politika 
Türk Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun son çarpıcı açıklama ve önerisinde de 
yerini bulmuştur. Buna göre Türk tarafının tercihi sürüncemede kalan tüm konuları 
ele alan, siyasî eşitlik ve iki-kesimlilik ilkelerine dayanan, kapsamlı bir siyasî uzla-
şının süratlen gerçekleştirilmesidir. Ancak Güney Kıbrıs’taki finansal ve ekonomik 
krizin acilen çözülmesi gerekliliğinden hareketle bu mümkün görülmüyorsa Türk 
tarafının kazan-kazan bir sonuç getirecek, krizin hafiflemesine yardımcı olacak, aynı 
zamanda hidrokarbonda işbirliğini mümkün kılacak ve sonuçta Rum tarafının tek 
başına hareket ettiğinden çok daha karlı çıkabileceği bir ekonomik güven yaratıcı 
önlemler paketini müzakere etmeye hazır olduğu ifade edilmektedir. Rum tarafının 
Güney’deki deniz yetki alanlarının tek sahibi olduğuna dair ısrar etmesi ve kendi 
bildiğini tek yanlı olarak yapmaya devam etmesi halinde ise bunun bölünme an-
lamına geleceği ve bu durumda Türk tarafının medeni bir ayrılmayı da müzakere 
etmeye hazır olduğu uzun bir süreden sonra ilk kez telaffuz edilmektedir. 

8. Uzlaşıyı Kolaylaştırabilecek Adımlar: 

Kıbrıs’ta uzlaşıyı kolaylaştırmak ve yapıcı değişimin önünü açmak için uluslararası ak-
törler tarafından yapılması gerekli ilk iş iki toplumu da olumsuz olarak etkileyen 50 yıllık 
Kıbrıs uyuşmazlığın süratlen çözülmesi gerektiğine dair Kıbrıs Rum tarafının ikna edil-
mesidir. 

Çözüm için, tüm siyasî müzakerelerde artık bir takvim gözetilmelidir. Görüşmelerde 
herhangi bir ilerleme kaydedilemediği takdirde, Birleşmiş Milletler, çıkmazı gidermek 
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üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasını sağlamalı ve uzlaşma konusunda alternatif se-
çenekleri tartışmaya açmalıdır. 

Diğer yandan, siyasî çözüm müzakereleri başlatılsın veya başlatılmasın, acil pratik me-
selelerin ele alınmasında zaruret vardır. Bu bağlamda olası bir laneti önlemek için açık 
deniz hidrokarbonları konusunda taraflar arasında mutabakatı mümkün kılacak sonuç 
alıcı müzakereler başlatılmalıdır. Bunun yanı sıra her iki tarafın da kazanacağı ve bünye-
sinde ekonomik ve insanî meselelerin de ele alınacağı bir çeşit güven inşa edici önlem-
ler paketinin oluşturulması için güçlü teknik bir heyet görevlendirilmelidir. 

Kıbrıs’ı çevreleyen jeostratejik koşullar süratlen değişmektedir. Bu değişim ortamın-
da yerel ve uluslararası aktörler, başta ihtiyaç duyulan enerji ve uluslararası tica-
ret güvenliğini sağlamak için bir yandan tehditlerin olumsuz etkilerini gidermeye 
çalışırken diğer yandan da değişimin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirebilecek 
ve işbirliğine katkısı olabilecek girişimlerde bulunmalıdır. Bu kapsamda uluslararası 
aktörler Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki siyasî ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kal-
dırmak için gerekli adımları atmalıdır. 

Kuzey Kıbrıs tarafının ise, Güney Kıbrıs ile aktif olarak yakın ilişkiler geliştirmeye ve 
siyasî, ekonomik, yönetsel ve psikolojik/insanî altyapısını olası bir geçiş için hazırla-
maya ihtiyacı vardır. Buna paralel olarak, Türkiye de olumlu ve yapıcı politikalarını/
tavrını sürdürmeli; ilgili tüm tarafların meşru endişelerine ve hassasiyetlerine saygı 
göstermeye devam etmeli; Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve barışın sağlanıp 
gözetilmesi için örtüşen çıkarlar bazında ortaklık ve işbirliği ağını güçlendirmelidir. 
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K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi E. Başkanı

KKTC’NİN SİYASAL YAPISI, ÇIKMAZLARI
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

Giriş 

Kıbrıs, Eylül 1571’de Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girince Alaiye, Tarsus, İçel, 
Zülkadiriye, Sis ve Trablusşam sancakları ona bağlanarak Kıbrıs Beylerbeyiliği kurul-
du. Lefkoşa, Beylerbeyiliğin merkezi ve “Paşa Sancağı” durumuna geldi.

Kısa bir süre sonra pratik nedenlerle Trablusşam Kıbrıs Beylerbeyiliği’nden alındı. 
Bunu başka sancaklar izledi. 1670’den başlayarak, Ada’yı zamanın Osmanlı Deniz 
Kuvvetleri Komutanı olan Kaptan Paşa’ya bağlı bir “mütesellim” yönetmeye başladı. 
1703’ten itibaren doğrudan Sadrazam’a bağlı “muhasıllık” dönemi yaşandı. 1745’ten 
sonra muhasıllık bağımsız “paşalık” oldu, ancak 3 yıl sonra yine Sadrazam’a, 1785’te 
doğrudan Osmanlı Divan-ı Hümayunu’na (zamanın Bakanlar Kurulu) bağlandı. 
1839’da Kıbrıs, Osmanlı’nın “Cezayir-i Bahr-i Sefid” (Akdeniz Adaları) mülki biriminin 
bir “kaza”sı, 1861’de Çanakkale’ye bağlı bir “mutasarrıflık” yapıldı. Mutasarrıflık, 1870 
– 1878 arasında doğrudan İstanbul’a bağlandı.1

1 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “İktisat Tarihi Perspektifinden Hareketle 19. Yüzyıl Kıb-
rıs’ında Ekonomik Yapı ve Üretim-Tüketim İlişkileri” (The Economic Structure and Relations of Pro-
duction and Consumption in Cyprus of the 19th Century from the Perspective of Economic History), 
VII. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 4-6 Kasım 2009, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Mer-
kezi Yayınları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Mağusa, 2010a, s. 149-191.

* Bu çalışma 13 Nisan 2013 Ankara’daki gerçekleştirilen “2013 Kuzey Kıbrıs’ta Geleceğin Planlanması” 
çalıştayında sunuldu, elinizde olan metin 31 Ağustos 2013 tarihi ile sonuçlandı. Metindeki bilgi ve 
değinilen olgu ve olaylar, bu tarih itibarıyla değerlendirilmelidir. Çalışmaya konu sürecin önemli bir 
bölümünde ben de yer aldım. Yani olaylara, olgulara ve sürece tanıklığım söz konusudur.

** Yazar, Araştırmacı, KIBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı) Başkanı, Eski Milletveki-
li, Turizm ve Kültür Eski Bakanı, Meclis Eski Başkanı; ismail.bozkurt@gmail.com
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ğu İmparatorlukla birlikte yaşadı. 

1. Kıbrıs Türkleri’nde İngiliz Sömürge Dönemi Siyasal Yapılanmaları:

1878’de Ada’nın İngilizler’e kiralanması sonucunda, büyük bir imparatorluğun yö-
netici unsurunun bir parçası iken bir anda yabancı bir yönetimin üçüncü sınıf uyru-
ğu durumuna düşen Kıbrıs Türkleri büyük bir travma yaşadılar. 

Üstelik İngiliz yönetimi başlar başlamaz, Kıbrıs Rumları, Enosis (Kıbrıs’ın Yunanistan’a 
bağlanması) istediler. Kıbrıs Türkleri, her dönem ve koşulda, olasılığı bile “karaba-
san” olan Enosis’in gerçekleşmemesi için silahlı direniş dahil her alan, ortam ve ko-
şulda savaşım verdiler. Başka bir deyişle Ada’nın İngilizler’e devredilmesi ve ENOSİS 
isteminin hortlamasıyla Kıbrıs Türkleri’nin “Varoluş Savaşımı” ya da “Millî Mücade-
lesi” başladı. Bir yandan İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı direnme, diğer yandan 
ENOSİS’i engelleme çabaları eksenlerinde gelişen bu savaşımın şiddet ve biçimi, 
yaşanan toplumsal travmalara göre biçimlendi. Bu savaşım, daha çok pasif ve si-
yasal nitelikte, örgütlenme, gazete/kitap yayımlama, sesini duyurma, kültürüne/
kimliğine sahip çıkma gibi yöntemlerle yürütüldü. 

Kıbrıs’taki ilk Türk matbaasının kurulması; ilk gazetenin; ilk roman, öykü, oyun 
gibi Avrupaî edebi türlerin yayımlanması; ilk siyasal örgütlenmenin (Kıraathane-i 
Osmanî) bu dönemde ortaya çıkması rastgele olaylar olarak nitelenemez. Bu ilkler, 
direnmenin ve siyasal mücadelenin değişik göstergeleridir. 

İngiliz Sömürge Yönetimi’nin ilk yıllarında ortaya çıkan ve özde yasadışı bir olay olan 
Hasan Bulliler olayının destanlaştırılarak bir tür özgürlük savaşına dönüştürülmesini 
de direniş göstergelerinden biri olarak görmek mümkündür. İngiliz’e karşı destanlar-
daki direnme unsurunu, süreç içinde ortaya çıkan başka destanlarda da görmekteyiz.2

İngiliz Dönemi’nde siyasal partiler ya da siyasal örgütlenme için özel bir yasal düzenleme 
yapılmadı; siyasal nitelikli örgütlenmeler için 1930 yılından sonra, bu tarihte yürürlüğe 
konan Kulüpler (Kayıt) Yasası uygulandı. Bu Yasa’ya göre “kulüp, sosyal ilişki kurmak veya 
birlikte eğlenmek veya istirahat etmek için veya kazanç sağlamak dışında herhangi başka bir 
yasal amaç için, yirmi kişiden az olmamak üzere bir araya gelmiş topluluğu anlatır”. 

Süreç içinde, 1878’den günümüze Kıbrıs Türkleri’nde yaklaşık altmış3 siyasal parti/
örgüt/örgütlenme gerçekleştirildi. 

2 İsmail Bozkurt, “Kıbrıs Türkleri’nde İngiliz Sömürge Yönetimi’ne Karşı Destanlarla Direnme”, Kıbrıs 
Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (Kış 1998), Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, 
Gazimağusa, 1998.

3 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “İktisat Tarihi Perspektifinden Hareketle 19. Yüzyıl Kıb-
rıs’ında Ekonomik Yapı ve Üretim-Tüketim İlişkileri” (The Economic Structure and Relations of Pro-
duction and Consumption in Cyprus of the 19th Century from the Perspective of Economic History), 
VII. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 4-6 Kasım 2009, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Mer-
kezi Yayınları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Mağusa, 2010a, s. 149-191.
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reketlerle yapılanmalara ana hatları kısaca göz atalım:

1.1. Kavanin Meclisi (1882 – 1931):

İngiliz Yönetimi, 1882 yılında Ada’da bir Kavanin Meclisi (Yasama) oluşturdu. Bu 
Meclis, yılda en az bir kez Yüksek Komiser’in (Vali) saptadığı yer ve zamanda topla-
nan bir koloni kurumu idi ve tam olarak halk iradesine dayalı bir yasama organı de-
ğildi. Bünyesinde hem seçilmiş, hem atanmış üyeler vardı. Zaman zaman üye sayısı 
değişmişse de, “atanmış ya da belirli bir görev dolayısıyla Meclis’te bulunan İngiliz 
üyeler + seçilmiş Türk üyeler = seçilmiş Rum üyeler” dengesine göre oluşturuldu. 
Oluşturulan dengeye göre, ENOSİS korkusu dolayısıyla Türklerin İngilizlerle birlikte 
hareket edeceği ve oylamalarda eşit oy çıkacağı, İngiliz Vali’nin oyunun belirleyici 
olacağı hesabı vardı. Nitekim bu hesap tuttu, senaryo aynen uygulandı. 

Kavanin Meclisi, birçok tartışmalara sahne oldu, ENOSİS konusu da Rum üyelerce 
sık sık gündeme getirildi, Türk üyeler her zaman buna karşı çıktılar. Hem Türkler, 
hem Rumlar bakımından parlamento deneyi bağlamında, basamak işlevi gördüğü 
söylenebilir. 

1.2. Kıraathane-i Osmanî (1896):

Kıbrıs Türkleri’nin siyasal nitelikli ilk örgütlenmesi, 1886 yılında “Kıraathane-i 
Osmanî” adıyla ortaya çıktı. 

Bu örgütün belli bir tüzüğü ve kayıtlı üyeleri olmamasına karşın, dönemin aydınları-
nın bir araya gelerek toplumsal sorunları tartışma özelliği nedeniyle bir siyasî örgüt-
lenme niteliği taşımaktaydı. Nitekim kısa süre sonra, Kıbrıs Türkleri’nin ilk matbaası, 
Kıraathane’ye devam edenlerin kendi aralarından topladıkları paralarla satın alındı 
ve 1889’da Kıbrıs’ta çıkan ilk Türkçe gazete Sadet’in ardından Zaman gazetesi, 25 
Aralık 1891 günü yayın hayatına kazandırıldı. 

Zaman Gazetesi’nin ilkeleri, “İngiliz sömürgeciliği ile savaşmak, ulusal bilinci ayakta 
tutmak, Anavatan’a güven ve bağlılığı devam ettirmek, Enosis’e karşı durmak, dünya 
kamuoyuna Türklerin sesini duyurmak, Türk toplumunu her alanda kalkındırmak, Türk 
esnaf ve işçilerinin haklarını korumak, Türk ahlak ve eğitimine hizmet etmek, kişisel çı-
karları değil, Ada Türkleri’nin çıkarlarını gözetmek” biçimindeydi. 

1.3. Türkiye ile Birleşme Örgütü (1914):

Yirminci yüzyıl başlarında Ada’da Türk - Rum çatışmaları yaşandı. Türkler, 21 Eylül 
1911 ve 24 Eylül 1914 tarihlerinde binlerce kişinin katılımıyla ilk toplu siyasal gös-
terileri yaptılar. 
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da savaşa girmesini fırsat bilen İngilizler, fiilî egemenlikle yetinmeyerek 5 Kasım 
1914’te Kıbrıs’ın İngiltere’nin bir parçası olduğunu ilan ettiler. Bu, Kıbrıs Türkleri’ni 
sarsan yeni bir travma oldu. Buna tepki olarak 1914 yılının sonlarında Türkiye İle 
Birleşme Örgütü olarak bilinen ilk Türk yeraltı direniş örgütü oluşturuldu. Yeraltı ör-
gütü olmasına karşın, siyasal niteliği de önemli olan bu örgütten İngiliz tarihçisi 
George Hill “siyasal parti” olarak söz eder.4 

Örgüt, Mağusa Karakol’daki esir kampına baskın düzenleyip Çanakkale’den esir 
alınıp orada tutulan Türk askerlerini kurtarmayı ve onlarla birlikte Kıbrıs’ta İngiliz 
Yönetimi’ne karşı başkaldırmayı hedefler. Ancak bir ihbar sonucu örgüt önderleri 
tutuklanıp Girne Kalesi’ne hapsedilince örgüt de dağılır. 

Bu olayı izleyen yıllarda Kıbrıs Türkleri’nde suskunluk görünür. 1915-1919 arası dö-
nemde Kıbrıs’ta tek bir Türkçe kitap, gazete ya da dergi çıkmadı. Oysa aynı dönem-
de birçok Rumca kitap ve on beş gazete/dergi yayımlanıyordu. Bu durumu, hem 
yaşanan travmanın, hem İngiliz Yönetimi’nin Kıbrıs Türkleri’ne uyguladığı baskının 
sonucu olarak değerlendirmek gerekir. 

1.4. Meclis-i Millî (1918):

10-12 Aralık 1918’de Mehmet Remzi (Okan) ile müftü Hacı Hafız Ziyaattin’in öncü-
lüğünde, Lefkoşa’da yaklaşık 200 delegenin katılımı ile toplandı ve üç gün süren 
çalışma sonunda iki karar alındı:

•	 Ada’nın yeniden Osmanlı yönetimine verilmesi talep edilecek, 
•	 Paris’te yapılacak Barış Konferansı’na Kıbrıs Türkleri’ni Temsilen Hacı Hafız Ziyaî 

Efendi gönderilecek. 

Meclis-i Millî olayı; Kıbrıs’taki Türk siyasal savaşımının önemli kilometre taşların-
dan ve somutlaşmış kanıtlarından biridir. Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişinden 
(Samsun’a çıkışından); Erzurum ve Sivas kongrelerinden aylar önce toplanmasının 
anlamı derindir ve iyice irdelenmesi gerekir. 

Meclis-i Millî’nin, Kıbrıs’ın yeniden Osmanlı İmparatorluğu’na verilmesi yönündeki 
kararı uygulanamadı. İngiliz Yönetimi seçilen temsilcilerin Ada’dan çıkmasını yasak-
ladı. Zaten kararın uygulanma olasılığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması 
ile ortadan kalktı. Buna karşın, Meclis-i Millî, ardından Mustafa Kemal’in Anadolu’ya 
geçip Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatması ateşleme etkisi yaptı. Kıbrıs Türkleri’nin 
1915-19 arası suskunluğu ortadan kalktı ve peş peşe gazeteler/dergiler yayım-
landı. 1919-1922 arasında çıkan bu gazeteler Doğru Yol, Söz, İrşad, Davul, Ankebut, 
Vatan ve Hakikat’tır. Söz’ün 1200’lük tirajını aşan Ada’daki tek Rumca gazete olan 
Elefteria’nın (Özgürlük) tirajı 1800 civarında idi. 

4 Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878–1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, Kaynak Ya-
yınları, İstanbul, 1984, s. 102- 103.
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deşleşerek destekledi. Anadolu’ya gidip Türk Kurtuluş Savaşı’na katılan Kıbrıslı Türkler 
oldu. Çeşitli kampanyalarla toplanan yardımlar Anadolu’ya ulaştırıldı. Anadolu’ya yar-
dım amacıyla para toplanması için başvurulan yöntemlerden biri oyunlar sahnele-
mek, müsamereler düzenlemekti. 1919-22 arasında Kıbrıs’ın çeşitli kent ve köylerinde 
seksen oyun sahnelenmesi/müsamere düzenlenmesi de, o günkü gazete tirajları gibi 
dikkate değer bir husustur. Hem Anadolu’ya yardım çalışmalarının yaygınlığını, hem 
o dönemdeki canlı kültürel yaşamı kanıtlar niteliktedir. 

1.5. Kıbrıs Türk Cemaat-ı İslamiyesi (1924):

Kıbrıs Türkleri, yeniden Türkiye’ye bağlanma umudunu, Lozan Antlaşması’yla yiti-
rerek yeni bir travma yaşadılar. Kıbrıs’tan Anadolu’ya göç dalgası başladı. Kıbrıs’ta 
kalanlar ise, Mustafa Kemal’i ve Cumhuriyet’i adım adım izlediler ve devrimleri be-
nimseyerek uyguladılar. 

İngiliz Yönetimi Ada’da, hem Atatürk devrimlerinin uygulanmasını önlemeye çalıştı, 
hem de Türk kimliği yerine Müslüman kimliğini dayattı. 1948 yılına kadar da resmen 
Türk kimliğini reddetti. 

Bu arada, 1924’te müftü ve öğretmen Hacı Hafız Ziyaî Efendi tarafından “Kıbrıs 
Türk Cemaat-ı İslâmiyesi” adıyla bir örgüt kuruldu. Kıbrıs’ta ilk kez “Türk” adını kulla-
nan, Kıbrıs Türkleri’nin bu ilk siyasal nitelikli örgütünün amacı, “Ada’daki Türk İslâm 
Cemiyeti’nin mevcudiyet ve bekasını, inkişaf ve terakkisini, tekâmül ve tealisini temine 
çalışmak” olarak belirlenmişti. 

1.6. İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Vakıfları Kullanarak Oluşturduğu Dayatma “Lider”: 

1571 yılında Osmanlılarca fethinden sonra kurulan vakıflar, sosyal, ekonomik ve 
kültürel yönden Kıbrıs’taki Türk varlığının önemli kanıtı idi. Kıbrıs vakıfları 1878’den 
1915 yılına kadar Türkiye’deki Evkâf Nezâreti’nce Kıbrıs Türkleri arasından seçilen 
bir temsilci ve İngiliz yetkililerince atanan bir delege tarafından yönetiliyordu. 1915 
yılında İngilizler, Ada’yı tek yanlı olarak ilhak ederken Türk temsilciliğini iptal ede-
rek bir Türk ve bir İngiliz’den oluşan iki evkâf delegesi sistemini kurdular. Lozan 
Antlaşması’ndan sonra ise vakıflar, Kıbrıs Sömürge Yönetimi’ne bağlı bir daire ya-
pıldı. Bu arada 1925 yılında sömürge yönetimi tarafından Vakıfların başına getirilen 
Sir Münir, vakıf kurumunun güçlü ekonomik kaynaklarını kullanarak oluşturduğu 
patronaj, başka bir deyişle patron – adamı ilişkileri ile uzun yıllar İngiliz Yönetimi’nin 
adamı olarak topluma lider olarak dayatıldı. 
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Lozan sonrasında sözü edilebilecek bir siyasal hareket de, Necati Mısırlızade (sonra-
dan Necati Özkan)’nin ortaya çıkmasıdır. Daha 1926’da 27 yaşında bir genç olarak, 
Lefkoşa Belediye seçimlerinde aday oldu ve kazandı. 1930’da aynı seçime ikinci kez 
girdi ve yine başarılı oldu. 

Necati Özkan o yıllarda, siyasal etkinliklerini Millî Cephe adı altında gizli olarak yürüttü. 

Kemalistlerle İngilizciler, ilk kez 13 Ekim 1930’da yapılan Kavanin (Yasama) Konse-
yi seçimlerinde, halk nezdinde açık bir savaşıma girdiler. Seçime “Halkçılar” grubu 
olarak katılan Kemalistler başarılı oldular ve İngiliz Yönetimi’ne sadakatle dayalı ev-
kaf patronajı sistemi ile dayatılmış “atanmış” lider durumundaki Evkaf Müdürü Sir 
Münir, Kemalistler’in adayı Necati Özkan karşısında seçim kaybetti. Bunun anlamı 
sömürgecilerin atayıp desteklediği dayatılmış liderin reddedilmesi ve Kemalist Ne-
cati Özkan’ın, Kıbrıs Türk Halkı’nın desteğine sahip bir siyasal lider olarak siyaset 
sahnesinde parlaması idi. 

Necati Özkan, İngiliz Yönetimi’nin Yasama Meclisi’nde kurduğu “ İngiliz + Türk üyeler= 
Rum üyeler” eşit oy dengesine dayalı sistemi de bozarak, İngiliz Yönetimi’nin politikala-
rını darmadağın etti. Ayrıca 1931’de “Millî Meclis”i toplayarak tarihe damgasını vurdu.5 

Buna karşın İngiliz Yönetimi, 1931 Rum Ayaklanması’nı gerekçe göstererek Kavanin 
Meclisi’ni dağıttı, siyasal faaliyetleri ve seçimleri durdurdu, sıkıyönetim ve sansür uygu-
layarak, düzeni kendi istekleri doğrultusunda kurdu. Türk ve Yunan bayrakları asılma-
sını, Türkiye ve Yunanistan’dan kitap getirilmesini yasakladı. Bunu yapmakla halk des-
teğindeki Necati Özkan’ı da etkisizleştirmiş oldu. Necati Özkan’ın kitlesel demokratik 
tabana dayalı siyasal liderliği, böylece daha yolun başında etkisizleştirildi ve Sir Münir, 
Kıbrıslı Türklerin ona onay vermediği anlamına gelen seçimi kaybetmesine karşın, da-
yatma ile Kıbrıslı Türklerin atanmış tek siyasal lideri haline getirildi. Bir bakıma dikensiz 
gül bahçesi yaratıldı. 

Yine de 1931 Millî Meclisi’nin aldığı kararlar uzun süre Kıbrıs Türkleri’nin mücadele-
lerinde belirleyici oldu. Belirlenen stratejiler, 1950’li yıllara kadar geçerliliğini korudu. 

1.8. Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) (18 Nisan 1943):

1931 Rum İsyanı sonucu, 1940 yılına kadar yasaklanan siyasal faaliyetler, bu tarihte 
belediye seçimlerinin yapılmasına izin verildiği için yeniden bir canlanma içine gir-
di. Bu bağlamda dağınık siyasal gruplar, 1942 yılında bölünmeye son vermek için 
birleşerek KATAK’ı (Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu) kurdu.  

5 “Geç öne, doğru yol göster Necati, Bağrımız yanıktır, su ver Necati” dizeleri dönemin simgesi olarak 
belleklerde yer etmiştir.
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dı Kıbrıs Türk Azınlığının haklarını aramak, ilmi, iktisadi ve sınai seviyelerini yükseltmek 
ve umumiyetle Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini temine çalışmaktır….”

Azınlığın statüsünün kabul edildiği ve belgelendiği bu ilk örgütlenme, Kıbrıs 
Türkleri’nin tarihinde ciddi bir kırılma noktasıdır. Hemen sonrasındaki yapılanma-
larda azınlık kavramının bir daha kullanılmaması, kırılmanın toplumun statüsüne 
zarar vermesini durdurdu. 

1.9. Millî Parti (23 Nisan 1944): 

23 Nisan 1943 yılında Dr. Fazıl Küçük’ün liderliğinde kurulan partinin amacını şöyle 
açıklamıştı: “...Bizim, yani bugünkü temelleri atılan partinin tek bir gaye ve tek bir he-
defi vardır ki, o da kanunî ve meşru yollardan yürüyerek cemaatimiz için salah ve refah 
çareleri aramaktır”.

Millî Parti’nin asıl adı, “Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi”dir. Bir süre sonra adı “Kıbrıs Türk-
tür” partisine çevrilen parti, verdiği mücadele sonucunda Kıbrıs Türk Halkı içinde 
yaygın bir şekilde örgütlendi ve sonraki 10 yıl içinde hedeflerinin büyük çoğunlu-
ğunu gerçekleştirdi.6 

1.10. Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Kurumu (Ağustos 1945):

Türk işçileri, 1940’lı yıllara kadar Rumlarla birlikte aynı sendikalara üye idiler. Üyesi ol-
dukları Rum sendikalarının ENOSİS faaliyetlerini yoğun bir şekilde desteklemeleri do-
layısıyla bu sendikalarından ayrıldılar. “Türk Amele Birliği, “Yapıcı ve Amele Birliği”, “Güneş 
Türk İşçi Birliği”, “Lefkoşa Türk Birliği” gibi yapılanmalar sonucunda 1945 yılının Ağustos 
ayında, 20 civarında sendikayı çatısı altında örgütleyen “Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Kurumu” 
kuruldu. Böylece Ada’daki sendikal hareket, iki halk arasında ayrı ayrı sürdürüldü. 

Kurum’un “Kıbrıs’taki tüm kuruluşları bir çatı altında toplama ve Enosis’e karşı tek bir 
vücut olarak karşı çıkma, ““Kıbrıs’taki bütün Türk işçilerini bir çatı altında toplama” ve 
“Kıbrıs Adası Türk İşçi Birlikleri Siyasî Partisi’ni kurma” amaçları dikkat çekicidir.  

1.11. Kıbrıs Türk Birliği (İstiklâl) Partisi (21 Haziran 1949):

Liderliğinin kısa sürede etkisizleştirilmesine, liderliği yürütmesine olanak bırakılma-
masına ve bunun sonucunda doğal olarak bu kısa sürede somut sonuç doğuran 
etkinlikler söz konusu olmamasına karşın, Necati Özkan’ın Kıbrıs Türk toplumu üze-
rindeki etkinliği uzun süre devam etti. Bu bağlamda İkinci Dünya Savaşı’nın hemen 
sonra İstiklal adlı bir gazete yayımlayarak, politikaya yeniden atıldı. Ardından 21 Ha-
ziran 1949’da, amblemi “altı ok” olan “Kıbrıs Türk Birliği (İstiklâl)”ni kurdu. 

6   Soyalp Tamçelik, “Küçük, Mustafa Fazıl”, İslâm Ansiklopedisi, XXVI (2002), s. 519-520.
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ra, kundaklama yaptırılarak ekonomik durumuna indirilen darbeler ve fiziki saldırı-
lar da içeren faşizan uygulamalarla siyasal arenadan çekilmek zorunda bırakıldı. Bu 
olgu, tarihimizde İngiliz Sömürge Valisi’nin “darbe”sinden daha utanç verici kara bir 
sayfa olarak yer aldı. 

1.12. Kıbrıs Türk Kurumları Birliği (23 Aralık 1945)/Kıbrıs Türk Kurumları Fede-
rasyonu (1949) - Kıbrıs Türk Millî Birliği (1949):

İşçi Birlikleri’nin çağrısı ile bir araya gelen belli başlı Kıbrıs Türk örgütleri 23 Ara-
lık 1945’de “Kıbrıs Türk Kurumlar Birliği”ni kurdular. Ancak bu örgüt yürümedi. Bu 
kez 1949’da “Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu” kuruldu. Bu arada mevcut partiler 
de “Kıbrıs Türk Millî Birliği” adı altında birleştirildi. Böylece, birbiri ile koordine için-
deki iki merkezi örgüt, 1949 yılından itibaren Türk halkının nabzını eline alarak, 
Enosis’e karşı mücadeleyi tırmandırdı. 1957 yılında Federasyon’un başkanlığına, 
Faiz Kaymak’tan sonra Rauf R. Denktaş seçildi. 

Kıbrıs Türkleri’nde başlayan, Rumlardan ayrı örgütlenme, süreç içinde hemen he-
men her alana yayıldı. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası gibi yapı-
lanmalar ortaya çıktı. Sporda bile ortaklık bozuldu, ayrı örgütler kuruldu. 

1.13. Türk İşleri Komisyonu:

İngiliz sömürgecilere karşın Atatürk ilke ve devrimleri Kıbrıs Türk toplumu arasın-
da hızla benimsendi. Harf, kılık-kıyafet, soyadı devrimlerinin uygulanması yasa 
gerektirmediği için Kıbrıslı Türkler tarafından derhal uygulandı. Hatta bu konuda 
Türkiye’den bile daha hızlı gelişme oldu. 

İngiliz Yönetimi hem Atatürk devrimlerinin uygulanmasını önlemeye çalıştı, hem 
de Türk kimliği yerine Müslüman kimliğini dayattı, 1948 yılına kadar da resmen Türk 
kimliğini reddetti. 

Tek lisenin adı bile İslâm Lisesi idi. 

Verilen uzun mücadelelerden sonucunda, 1948 yılında İngiliz Sömürge valisi Kıbrıs 
Türkleri’nin sorunlarını saptayıp bir rapor hazırlamak göreviyle bir “Türk İşleri Komis-
yonu” oluşturdu. 11 Haziran 1948’de göreve başlayan Türk İşleri Komisyonu 1 Ekim 
1949’da raporunu toplumun bilgisine sundu ve beş konuda öneriler hazırladı: 1. 
Evkaf, 2. Müftülük, 3. Aile Kanunu, 4. Maarif, 5. Şer’iye Mahkemeleri. 

Öneriler 1950’li yıllarda aşamalı olarak hayata geçirildi. Bu bağlamda şer’î kurallar 
kaldırılarak erkeğin dört kadınla evlenebilmesi ve başlık parası yasaklandı. Vakıfla-
rın yönetimi, okullar gibi çok önemli konular düzenlendi. 

Türk İşleri Komisyonu, siyasal anlamı yok gibi göründe de, Kıbrıs Türk siyasal yaşa-
mının ve devletleşme sürecinin önemli aşamalarından biridir. 
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Vakıflar, Kıbrıs Türk Halkı’nın İngiliz Sömürge Dönemi’nde verdiği siyasal mücadele-
nin ana konularından biri oldu. Kıbrıs Evkâf Dairesi’nin Sömürge Yönetimi’ne bağlı 
bir daire statüsü 1955’e kadar sürdü. Uzun süren siyasal mücadelelerin sonunda, 
İngiliz Sömürge Yönetimi, 22 Temmuz 1955 tarihli bir yasa ile vakıfların Türk top-
lumundan seçilecek 15 seçilmiş üye ile tabiî üyeler olarak müftü ve daha önce gö-
rev yapan Türk evkâf murahhaslarından oluşacak bir “Yüksek Meclis”, bu Meclis’in 
üyeleri arasından seçilecek 7 kişilik “İcrâ Komitesi” ile bir “Evkâf Müdürü” tarafından 
yönetilmesini kabul etti. Nitekim 29 Ocak 1956 Pazar günü “Evkâf Seçimleri” adı 
altında seçimler yapıldı. Bu seçimler sonucu Evkâf Yüksek Meclisi oluştu. Meclis 
Başkanlığı’na Dr. Fazıl Küçük, Başkan Yardımcılığı’na Avukat Osman Örek, İcrâ Ko-
mitesi Başkanlığı’na Faiz Kaymak, İcrâ Komitesi üyeliklerine de Dr. Niyazi Manye-
ra, Dr. Orhan Müderrisoğlu, A. M. Berberoğlu, Ahmed Raşit Mustafa, Salih Kanat ve 
Fedai A. Ferit göreve getirildi. 15 Nisan 1956 günü vakıflar seçimle gelenlerin yö-
netimine geçti. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması üzerine Cumhuriyet 
Anayasası’na göre tüm vakıf işleri Türk Cemaat Meclisi’ne verildi. 

İngiliz Sömürge Yönetimi, Lozan’dan sonra vakıflarla birlikte müftülüğe de el attı 
ve 1927’de Kıbrıs Müftüsünü kendisi atadı. 1929 yılında ise oldu-bitti ile Kıbrıs 
Müftülüğü’nü ortadan kaldırarak yerine “Fetvâ Emîni” adı altında bir makam oluştur-
du. Buna karşın 1931’de toplanan Millî Meclis, Ahmet Sait Hoca’yı müftülüğe seçti. 
İngiliz Sömürge yönetimi bu seçimi tanımadı. Uzun siyasal mücadelelerden sonra, 
ilk ve tek bir kez 3 Aralık 1953’te seçim yapılarak M. Dânâ Efendi Kıbrıs Müftüsü 
seçildi. 

Evkaf Yüksek Meclisi ile Müftü seçimi, Kıbrıs Türkleri’nin siyasal yapılanmalarında 
önemli kilometre taşları olarak değerlendirilmelidir. 

1.15. Türk Mukavemet Teşkilâtı (TMT):

Süreç, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar ENOSİS istemleri ve bu bağlamda 1931 
Ayaklanması; İngilizler’in bu istemleri zaman zaman Rumlar’a ümit verecek poli-
tikalar da güderek reddetmeleriyle sürüp gitti. Yunanistan’ın birkaç kez Birleşmiş 
Milletler’e yaptığı başvuruların sonuçsuz kalmasından sonra, 1952 yılında Atina’da 
EOKA’nın (Etniki Organosis Kibreon Agoniston/Ulusal Kıbrıs Savaşçıları Örgütü) ku-
rulması ve 1 Nisan 1955’te silâhlı terör eylemlerine başlaması üzerine sorun sıcak 
çatışma ortamına taşındı. 

Başlangıçta, İngiliz Sömürge Yönetimi’ne yönelen silahlı terör eylemleri, gide-
rek Kıbrıs Türkleri’ni de hedef almağa başladı. İngiliz Sömürge Yönetimi’nin Kıbrıs 
Türkleri’ni koruma, onların güvenliğini sağlama gibi bir çabası hiç olmadı.  
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saldırganlığının yarattığı yok olma tehlikesi, Kıbrıs Türkü’nün toplumsal savunma 
içgüdüsü ile ulusal bilincini harekete geçirerek, varlığını korumaya yönelik direniş 
arayışlarına yönlendirdi.7 KITEMB (Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği), Volkan (Var Olmak 
Lazımsa Kan Akıtmamak Niye), Kara Çete, 9 Eylül (Cephesi) adlı direniş grupları, bu 
arayışların ve korunma refleksinin ürünü olarak ortaya çıktı. Merkez Lefkoşa’da filiz-
lendikleri ve basında yer aldıkları için iyi bilinen bu grupların dışında, birçok kasaba 
ve köyde de kendiliğinden, çoğu isimsiz, başka direniş grupları da oluştu.8 Bu dire-
niş gruplarının, Türk Kurtuluş Savaşı başlarında ortaya çıkan Kuva-i Millîye’den ya 
da II. Dünya Savaşı’nda işgal edilen Fransa’da filizlenen direniş gruplarından farkları 
yoktu. 

Süreç içinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), ulusal bilinçle beslenen savunma ge-
reksinimi ile istencinin, başka bir deyişle Kıbrıs Türkleri’nin öz dinamiklerinin ortaya 
çıkardığı dağınık direniş gruplarını bir çatı altında toplamaya yönelik bir yapılanma 
olarak, 26 Kasım 1957’de ilk bildirisini yayınlayarak gün ışığına çıktı. 

TMT’nin de başarılı ve etkili olması için destekçiye gereksinimi vardı. Bu bağlamda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Genel Kurmayı ile bağlantı kuruldu ve destekleri 
alındı. Yarbay Ali Rıza Vuruşkan, gizli bir kimlikle Kıbrıs’a gelip 1 Ağustos 1958’de 
TMT’nin başına geçti. Böylece TMT, Türk Genel Kurmayı’nın yönetimine geçti. 

1.16. Ayrı Türk Belediyeleri:

Nisan 1955’te başlayan EOKA terörü yaygınlaştı ve 1958 yılı çok kanlı geçti. İki 
toplum bir birine girdi. Beledi hizmetleri alamayan Türk halkı, Lefkoşa, Mağusa, 
Lârnaka, Limasol ve Baf’ta ayrı fiilî belediyeler kurdu. Ayrı belediyeler de, Kıbrıs Türk 
Halkı’nın devletleşme sürecinde önemli kilometre taşlarından oldu. 

2. Kıbrıs Türkleri’nde Devletleşme:

2.1. Kıbrıs Cumhuriyeti (16 Ağustos 1960 – 21 Aralık 1963):

Ada’nın 1958 yazında Kıbrıs’ın bir kan gölüne dönüşmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
kurulması sürecini başlattı. Kıbrıs Türkleri’nin devletleşme süreci, Kıbrıs Cumhuri-
yeti ve bu Cumhuriyet’in çatısı altında kurulan Türk Cemaat Meclisi ile somutlaşmış 
oldu. 

7 Daha geniş bilgi için bkz… Soyalp Tamçelik, “Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın (T.M.T.) Bilinmeyen Bazı 
Yönleri”, Türk Yurdu, XIII (1993) 71, s. 28-31; Soyalp Tamçelik, “Türk Mukavemet Teşkilâtı’nda (T.M.T.) 
Muhabere Sistemlerinin Özellikleri”, Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, III 
(1997) 2, s. 125-145.

8  Güney Kıbrıs’taki köyüm Boğaziçi/Aytotro’da ilk gizli örgüt nüvesini, kendi inisiyatifiyle İsmail Boz-
kurt kurmuştur.
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yeti, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü altında, iki kurucu halkın eşit 
ortaklığı temelinde kurulmuştu. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devlet şekli konusunda hiçbir kayıt yoktur. Buna karşın 
“fonksiyonel federasyon”, “federal/konfederal”, “quasi federal/yarı federasyon” gibi de-
ğişik nitelemeler yapılır. Bize göre de Kıbrıs Cumhuriyeti, konfederal özellikleri olan 
bir “fonksiyonel federasyon”du. 

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, başkanlık sistemine göre yapılandırılmıştı. Ancak bu “ken-
dine özgü” başkanlık sisteminde, sistemin gereği olan “fren ve denge”ler; yasama, 
yürütme, yargı güçleri arasında değil, iki toplumlu yapıya göre düzenlenmişti. 

Devletin iki fonksiyonel federe birimi vardı: Türk Cemaat Meclisi, Rum Cemaat Mec-
lisi.9 Belirli yasama, yürütme ve yargı yetkileri olan bu federe birimler, siyasal sistem-
lerini kendi yasaları ile oluşturdular. Bu bağlamda Türk Cemaat Meclisi, 1920 Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gibi “Meclis Hükümeti” sistemiyle yönetiliyordu. Rum Cemaat 
Meclisi ise, daha çok bir belediye meclisi gibi örgütlenmişti. 

Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de, siyasal partiler/örgütlenmeler konusunda her-
hangi bir yasal düzenleme yapılmadı. Çok ayrıntılı olduğu halde, Kıbrıs Cumhuri-
yeti Anayasası’nda siyasal partilerle ilgili kural yoktur. Anayasa, yalnızca Meclis’in 
iç çalışmaları ile ilgili 112’nci maddesinin 3 ve 4’üncü fıkralarında, “siyasî parti 
grupları”ndan söz eder. 

Bu dönemde, Kıbrıslı Türkler tarafından kurulan tek siyasal parti, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin kurulduğu gün (16 Ağustos 1960) ortaya çıkan “Kıbrıs Türk Halk 
Partisi”dir. “Cumhuriyet” gazetesinin sahibi ve yazarı da olan parti kurucuları Ahmet 
Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet, 23 Nisan 1962 gecesi, evlerinde ve aynı saat-
lerde, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından vurulup öldürülünce, gazeteleri ile 
birlikte partileri de kendiliğinden kapandı. 

Üç yıl süren Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi, kısa da olsa Kıbrıs Türkleri için ciddi bir dev-
let deneyimi oldu. 

2.2. Genel Komite (21 Aralık 1963 – 28 Aralık 1967):

Kıbrıs Cumhuriyeti üç yıl yaşayabildi. 21 Aralık 1963’te “‘Akritas Planı’ denen cinai bir 
tasarı hayata geçirildi. Plan, mümkün olan en kısa zamanda, ‘dışarıdan müdahalenin 
mümkün, muhtemel ya da yerinde görülmesine fırsat bırakmadan, bir iki gün içinde’ 

9  Bunun için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Sistemde Toplum (Cema-
at) Meclisleri ve Özellikleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, XI (2010b) 2, s. 269-285.
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suretiyle ENOSİS’e ulaşmayı hedeflemişti. 

Kıbrıs Türkleri, bu “cinaî” plana karşı, TMT önderliğinde silahlı direniş sürecini baş-
lattı. Yerüstüne çıkan TMT, başlangıçta, gizli dönemindeki örgütlenme biçimi değiş-
meden, kitlesel silahlı bir güce dönüştü. 

TMT’nin kitlesel silahlı güce dönüşmesi yeterli değildi. Bir devlet aygıtının da oluş-
turulması gerekiyordu. Gereksinimi karşılamak amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Yardımcılığı, Türk Cemaat Meclisi ve TMT işbirliğiyle asker ve sivilleri bir 
çatı altında toplayan, bir tür “İhtilâl Konseyi” niteliğindeki “Genel Komite” kuruldu. 

Genel Komite, ortaya çıkan devlet boşluğunu doldurdu. 

2.3. Kıbrıs Türk Yönetimleri (28 Aralık 1967 – 13 Şubat 1974):

Bunlarla ilgili olarak Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi (28 Aralık 1967 - 21 Nisan 1971), 
Kıbrıs Türk Yönetimi (21 Nisan 1971 –18Ekim 1974) ve Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi 
(18 Ekim 1974 – 13 Şubat 1974) sayılabilir.

Rum-Yunan kuvvetlerinin General Grivas komutasında 15 Kasım 1967’de Geçitkale 
ve Boğaziçi köylerine gerçekleştirdikleri saldırıya11 Türkiye’nin tepkisi sert oldu. Her 
zaman olduğu gibi ABD araya girdi. Sonuçta Türkiye’nin istem ve baskısı ile işgal 
edilen Geçitkale ile Boğaziçi derhal boşaltıldı; Grivas ve Ada’ya gizlice sokulan Yu-
nan tümeni geri çekildi; yıkılan ya da zarar gören binalar onarıldı. 

Bu olay sonrasında, Rum – Yunan tarafı Kıbrıs Türkleri’nin direnişini silahla kırama-
yacağını anlayarak taktik değiştirdi. Baskılar azaltıldı, barikatlar kaldırılarak Kıbrıs 
Türkleri’nin serbest dolaşımı engellenmemeye başlandı. 1968 başında Beyrut’ta 
toplumlararası görüşmeler başladı. Daha sonra Lefkoşa’da sürdürülen görüşmeler, 
kesintilerle günümüze kadar sürdü.12 

10  Vamık D. Volkan ve Norman Itzkowitz, Türkler ve Yunanlılar Çatışan Komşular, Bağlam Yayınları, İs-
tanbul, 2002, s. 175

11  15 Kasım 1967’de Geçitkale-Boğaziçi bölgesine yapılan saldırıda ben de mücahit komutanı olarak 
oradaydım. O saldırıda birkaç saat içinde 24 şehit vermiştik. BM Barış Gücü Komutan Yardımcısı İn-
giliz generali General Harbottle, saldırıyı “çok daha üstün adam gücü ve silah üstünlüğü” olan Rum 
güçlerinin, “yol silindiri ile bir cevizi kırma niteliğinde” olarak değerlendirir. Bkz… Michael Harbottle, 
The Impartial Soldier, Oxford University Press, London/New York/Toronto, 1970, s. 152, 156, 157 ve 
160.

12  Kıbrıs’ta toplumlararası görüşmelerin analitik değerlendirmesi için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta 
BM Tarafından Gerçekleştirilen Toplumlararası Görüşmelerin Safhaları ve Analitik Özellikleri”, Turkish 
Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VIII 
(2013) 5, s. 733-778.
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larak, 27 Aralık 1967’de, “Genel Komite” yerine “Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi” kuruldu ve 
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’nin anayasası niteliğinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası 
ortadan kaldırılmadan “Temel Kurallar” adlı anayasal belge yürürlüğe kondu. 

Temel Kurallar, çağdaş anlamda demokratik bir anayasa ya da anayasal belge değil-
di. Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru, yasal ve seçilmiş fonksiyonel federatif parlamentosu 
Türk Cemaat Meclisi ya da ortak Kıbrıs Cumhuriyeti parlamentosunun Türk tarafı 
tarafından değil, fiilî ihtilal yönetimi tarafından Türkiye’nin onayı ile yürürlüğe kon-
muş bir metindi. Nasıl değiştirileceği metne konmamıştı. Fiiliyatta Türkiye’nin onayı 
alınarak yürütme organı tarafından değiştirildi. Oluşturulan parlamentonun bütçe 
üzerinde söz hakkı yoktu. 

Temel Kurallarla kurulan Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk 
makamları ile Türk Cemaat Meclisi’ni tek çatı altında toplayan, adı konmamış bir 
devlet örgütlenmesi idi. Sistemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde olduğu gibi başkanlık ola-
rak düzenlendi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük Baş-
kan, Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş Başkan Yardımcısı oldu. Bu arada 
konan özel kurallarla Başkan Yardımcısı güçlendirildi ve adı konmamadan fiilî bir 
başbakan yaratıldı. 

Yasama erki, Kıbrıs Cumhuriyeti parlamentosu (Temsilciler Meclisi) Türk üyeleri ile 
Türk federe birimi parlamentosu (Türk Cemaat Meclisi) üyelerinden oluştu. 1970’de 
seçimle bu meclis yenilendi. 

21 Nisan 1971’de geçici nitelemesi kaldırılarak Kıbrıs Türk Yönetimi adı kullanılmaya 
başlandı. 

1973 Şubatı’nda, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Yönetim Baş-
kanlığı için seçim yapıldı ve bu makama Rauf Denktaş seçildi. Bunun ardından 
Temel Kurallar’da yapılan bir değişiklikle Türk Cemaat Meclisi Başkanı’nı “Başkan 
Yardımcısı” olarak kabul eden kural kaldırıldı ve tüm yetkiler başkanda toplanarak, 
“fren ve denge” sistemi olamayan bir başkanlık sistemine geçildi.13 

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk Halkı’nı bir coğrafyada birleştirmesi 
devletleşme sürecine yeni bir ivme kazandırdı ve yönetimin adı Otonom Kıbrıs Tük 
Yönetimi olarak değiştirildi. 

13  Rauf Denktaş’tan boşalan Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na 12 Ekim 1973’te ben seçildim. Türk Ce-
maat Meclisi, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması üzerine lağvedildi.
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1970) adıyla kuruldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün de Cumhuriyetçi Türk 
Partisi – Birleşik Güçler (CTP – BG) adıyla varlığını sürdürmektedir. 

Bu dönemde, partileşmese de Kıbrıs Türkleri’nin siyasal yaşamında önemli bir yeri 
olan Özgürlük Grubu’ndan da kısaca söz etmek gerekir.14 Bu grup Otonom Kıbrıs 
Türk Yönetimi Meclisi içinde Ekim 1974’de sekiz milletvekili tarafından kuruldu. 
Meclis içinde ve dışında siyasal parti gibi çalıştı. Grup Kıbrıs Türk Federe Devleti Ku-
rucu Meclisi içinde varlığını sürdürdü. 

2.4. Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD):

13 Şubat 1975’te, Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilerek anayasasını yapmak üzere 
Kurucu Meclis oluşturuldu ve Türkiye’den gelen uzmanların katkısıyla bir anayasa 
taslağı hazırlandı. Bu taslak, çok katı ve Temel Kurallarla Yönetim Başkanı’na veri-
lenlere benzer, bilinen başkanlık sisteminin çok üzerinde yetki veren bir başkanlık 
sistemi öngörüyordu. Üstelik fren ve dengeler oluşturulmamıştı. 

Bu taslak, Kurucu Meclis’te çok eleştirildi ve büyük değişikliklerle aslından tümüyle 
uzaklaşarak, parlamenter sistemi öngören bir anayasa durumuna geldi.15 Oluşturu-
lan sistemi yarı başkanlık olarak niteleyenler de vardır. 

Kurucu Meclis’in yaptığı anayasa halkoylamasına sunuldu ve büyük çoğunlukla 
onaylandı. Böylece, gerek bir bütün olarak Kıbrıs ve özel olarak Kıbrıs Türk tarihinde 
ilk kez bir anayasa, halkın onayı ile yürürlüğe girmiş oldu. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti, adı konmamış bir bağımsız devletti. Nitekim anayasası-
nın 2’nci maddesi, “Kıbrıs Federal Cumhuriyeti’ne belli konularda açıkça tanınan yet-
kiler dışında, Kıbrıs Türk Federe Devleti bütün yetkileri kullanır ve gereken örgütleri ku-
rar” demektedir. Bu kuraldan, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti kurulmadığı sürece, Kıbrıs 
Türk Federe Devleti bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceği anlamı çıkar. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde, Federe Devlet Başkanı doğrudan halk tarafından se-
çiliyordu. 

Yasama erki, 40 üyeli Federe Meclis’e aitti. 

Devlet Başkanı tarafından görevlendirilen Başbakan, listesini hazırlar; Devlet 
Başkanı’nın onaylaması durumunda Bakanlar Kurulu göreve başlardı. Güvenoyu 
yoktu ama Meclis, salt çoğunlukla (21 milletvekilinin oyuyla) güvensizlik belirterek 
Bakanlar Kurulu’nu düşürebilirdi. 

14  Özgürlük Grubu kurucuları arasında ben de vardım. Bu grup önce Halkçı Parti’nin, sonra Toplumcu 
Kurtuluş Partisi’nin kurulmasına temel oldu.

15  KTFD Kurucu Meclisi’nde ben de görev yaptım. Uzun ve sert tartışmalardan sonra kabul edilen ana-
yasada ciddi katkım vardır.
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halkoylamasına sunabilirdi. Doğrudan görevden alma yetkisi yoktu. 

Kıbrıslı Türkler’in siyasal örgütlenme sürecinde, doğrudan siyasal partilerle ilgili ilk 
anayasal düzenleme, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası (Madde 156 ve 157) ile 
yapıldı. Siyasî partilerle ilgili ilk yasal düzenleme de, 1975 yılında yapılan Siyasal 
Partiler Yasası’dır. Bu yasa değişmeden günümüze kadar siyasal partiler için bir te-
mel hukuk metni olarak işlev gördü. Nitekim KTFD döneminde peş peşe partiler 
kuruldu. Bunların bazısı yaşayamadı, bazısı başka partilere katıldı, bazıları ise Kıbrıs 
Türkleri’nin siyasal yaşamında belirleyici oldu. 

Bu dönemde kurulan partileri sayalım: Halkçı Parti (4 Ağustos 1975 - 20 Aralık 
1980), Ulusal Birlik Partisi (11 Ekim 1975 – devam ediyor), Toplumcu Kurtuluş Partisi 
(18 Mart 1976 - 3 Haziran 2007), Islah ve Refah Partisi (22 Ocak 1979 - 16 Mart 1981), 
Demokratik Halk Partisi (15 Şubat 1979- 30 Aralık 1980), Millî Hedef Partisi (20 Aralık 
1980 - 30 Nisan 1985), Millî Kurtuluş Partisi (Nisan 1981 - 12 Temmuz 1984; Sosyal 
Adalet Partisi (28 Nisan 1981 - 22 Nisan 1985); Türk Birliği Partisi (1980 - 8 Şubat 
1984), Çalışan Halkın Partisi (29 Aralık 1982 - ?)

2.5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC):

15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilan edildi ve Kıbrıs Türk Fe-
dere Meclisi’nin 40 üyesine, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşan 30 yeni 
üye eklenerek, 70 üyeli KKTC Kurucu Meclisi oluşturuldu. 6 Aralık 1983 tarihinde 
göreve başlayan “Kurucu Meclis”in yaptığı anayasa, halk oylamasına sunularak kabul 
edildi.16

Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıdı. BM Güvenlik Konseyi 
KKTC’nin tanınmasını yasakladı.17 

KKTC’nin siyasal yapısı, Cumhurbaşkanı’nı doğrudan halkın seçtiği katıksız parla-
menter sistemdir. 

Yasama erkini, 5 yıllık dönemlerle seçilen 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi kullanır. 
Meclis çalışmalarının başlaması için yarıdan bir fazla, yani 26 milletvekilinin hazır 
olması gerekmektedir. 

Yürütme erki 5 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile Ba-
kanlar Kurulu tarafından kullanılır. 

16  KKTC Kurucu Meclisi’nde ben de üye olarak görev yaptım. Kabul edilen anayasada ciddi katkım vardır.
17   Bu konuyla ilgili olarak bkz… Soyalp Tamçelik, “Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi Tanıma Olgusu ve 

Esasları”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (2-5 Aralık 2010), Avrasya 
Ekonomik İlişkiler Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi İşbirliğiyle Tertiplenmiştir, Ekoavrasya Yayınla-
rı, Ankara, 2011, s. 175-181.
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dışında yetkisi yoktur. Bakanlar Kurulu kararları bile Cumhurbaşkanı’nın imzasını 
gerektirmez. Yetkilerini kullanırken “sorumsuz”dur. Buna karşın Kıbrıs sorunundan 
kaynaklanan ve zaman zaman Meclis kararlarıyla da teyit edilen “Kıbrıs Türkleri’nin 
Lideri” sıfatı dolayısıyla güçlü bir konumu vardır. 

Bakanlar Kurulu, milletvekili olan Başbakan ile en çok 10 bakandan oluşur. Bakanlar 
Meclis içinden ya da dışından atanabilir. 

Bakanlar Kurulu’nun oluşma süreci, Cumhurbaşkanı’nın “güvenoyu alabilecek” bir 
milletvekilini görevlendirmesiyle başlar. Cumhurbaşkanı’nın onayladığı Bakanlar 
Kurulu göreve başlayıp programını Meclis’e sunar. Programın görüşülmesinden 
sonra Meclis’in güvenoyuna başvurulur. Bakanlar Kurulu, yarıdan bir fazla (26) mil-
letvekilinin güvensizlik oyu ile düşürülebilir. 

Yargı erki Yüksek Mahkeme ile mahkemelere aittir. Yüksek Mahkeme, Anayasa Mah-
kemesi, Yargıtay, Danıştay ve gerekirse Yüce Divan olarak görev yapar. 

KKTC’de çok partili bir siyasal yaşam vardır. Siyasal partilerle ilgili kurallar, KKTC Ana-
yasası ile Siyasal Partiler Yasası’nda yer alır. 1975 yılında, Kıbrıs Türk Federe Devleti 
Kurucu Meclisi’nce çıkarılan ve o günden sonra pek dokunulmayan Siyasal Parti-
ler Yasası da, siyasal partiler için bir temel hukuk metnidir. Siyasal Parti hesapları 
Yüksek Mahkeme’nin denetimine tabidir, ancak gerekli düzenleme yapılmadığı için 
hiçbir denetim olmadığını söyleyebiliriz. 

KKTC döneminde, geçmişten gelen partilere, yelpazenin her yerinde yer alan ye-
nileri de eklendi. Dönem içinde kurulan partilerden saptayabildiklerimizi alfabe-
tik olarak verelim: Atılımcı Halk Partisi, Barış ve Demokrasi Hareketi, Birleşik Kıbrıs 
Partisi (günümüzde Birleşik Kıbrıs Partisi-Toplumsal Varoluş Güçleri), Bizim Parti, 
Demokrat Parti (günümüzde Demokrat Parti-Ulusal Güçler), Demokrasi ve Güven 
Partisi, Demokratik Halk Partisi, Demokratik Mücadele Partisi, Halk Partisi, Halk İçin 
Siyaset Partisi (His Parti), Hür Demokrat Parti, Kıbrıs Adalet Partisi, Kıbrıs Demokrasi 
Partisi, Kıbrıs Türk Birlik ve Egemenlik Partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Liberal Parti, 
Millî Mücadele Partisi, Milliyetçi Adalet Partisi, Milliyetçi Türk Partisi, Özgür Düşün-
ce Partisi, Özgürlük ve Adalet Partisi, Özgürlük ve Reform Partisi, Sosyal Demokrat 
Parti, Toplumsal Atılım Partisi, Toplumsal Gelişim Partisi, Ulusal Diriliş Partisi, Ulusal 
Doğuş Partisi, Ulusal Mücadele Partisi, Vatan Partisi, Yeni Doğuş Partisi, Yeni Kıbrıs 
Partisi, Yeni Parti, Yeni Türk Birliği Partisi, Yurtsever Birlik Hareketi. 

Tarihsel sürece göz attığımızda KKTC’deki siyasal örgütlenmenin sürekliliği olma-
dığı görülür. Gereksinime göre bazı örgütlenmelere gidilmiş, gereksinim kalkınca 
oluşturulan örgütler dağıtılmış, kendiliğinden kapanmış ya da zaman içinde etkisiz 
duruma gelmiştir. 
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kadar gerçekleştirilen seçimlerin tümünde yalnız Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cum-
huriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG) parlamentoda temsil edilme hakkı 
kazandı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin ardılı sa-
yılırsa, onu da bu kategoriye ekleyebiliriz. Ulusal Birlik Partisi’nden kopanların kur-
duğu Demokrat Parti (günümüzde Demokrat Parti – Ulusal Güçler) de, kurulduğu 
1992 yılından sonra yapılan seçimlerin tümünde parlamentoda temsil edilme hakkı 
kazandı. 

3. KKTC’nin Siyasal Yapısının Çıkmazları, Sorunları: 

3.1. Sorun Çözmeyen, Kendisi Sorun Olan Siyaset Kurumu:

KKTC’nin tarihsel bir süreç sonunda oluşan siyasal yapısının birçok sorunu olduğu, 
bu sorunların bir kısmının çok uzun süreden beri çözümsüz kaldığı için açmaza dö-
nüştüğünü, “Mısır’daki sağır sultanın bile duyduğunu” söylemek, abartılı bir söylem 
olarak değerlendirilmemelidir. 

Siyaset, bir anlamıyla “sorun çözme sanatı”dır. Oysa KKTC siyasetinin son 40 yıllık 
gündemine baktığımızda hep aynı sorunların tartışıldığını görürüz. Konumuz iti-
barıyla popülizm, yağma anlayışı, devlet sistemi ve yapısı, seçim ve parti sistemle-
ri, kamu yönetimi, üçlü kararname konusu, yerel yönetimler, Sayıştay, yargı, erkek 
egemen siyaset kurumu, sivilleşme, Türkiye ile ilişkiler ve başka sorunlar hep var 
oldu. Devletin işlevleri olan ekonomi, eğitim, sağlık, çevre, sosyal güvenlik konuları 
ve benzerleri bakımından da öyledir.18 

İşin acı yanı, sorun çözme becerisi ile gücünü yitiren siyaset kurumunun “sorun” ola-
rak tartışılmakta olmasıdır. 

3.2. Çok Seçim Bölgesi:

KKTC siyasal yapılanmasının en temel sorunu çok bölgeli seçim sistemidir. 

KKTC Kurucu Meclisi’ndeki Anayasa çalışmaları sırasında, komitede 1976 ve 1981’de 
gerçekleşen üç bölgeli seçim deneyimleri dikkate alınarak “tüm KKTC topraklarının 
milletvekili seçiminde tek bölge olması” öngörülmüştü. 

18  1970-1990 arasında 20 yıl aktif politika içindeydim. Bugün tartışılan konuların hemen hemen tümü 
o dönemin de gündemindeydi.
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için uygun ortam yarattığı, feodal ilişkileri ön plana çıkardığı, düzeyin düştüğü ve 
siyasete/siyasetçiye olan güvenin sarsıldığı; ayrıca parlamentoya “gelecek kuşakları 
düşünen devlet adamı” yerine, “ilk seçimi düşünen” yerel ve popülist politikacıların 
girmesini kolaylaştırdığı saptamaları yapılmıştı.19

Ne yazık ki Meclis Genel Kurulu’nda popülist eğilimler ağır bastı ve ilgili kural de-
ğiştirilerek, konunun yasa ile düzenlenmesi öngörüldü. Yasa ile var olan üç ilçe baz 
alınarak saptanan milletvekilliği seçim bölgeleri, daha sonra ilçe sayısı çoğaltılarak 
beşe çıkarıldı. İlçe sayısının beşe çıkarılması doğru bir karardı ama seçim bölgelerini 
de beşe çıkarmak, ciddi bir hata oldu. 

Konu, günümüzde KKTC siyasetinin ana çıkmazlarından ve temel sorunlarından biri 
olarak değerlendirilmektedir. 

3.3. Seçim Sistemindeki Diğer Antidemokratik Kurallar:

Seçim sisteminin önemli bir sorunu, eşit oy ilkesinde yarattığı eşitsizliktir. 28 Tem-
muz 2013 seçimleri ile konuyu açalım. Bu seçimde Lefkoşa Seçim Bölgesi’nden 16, 
Gazimağusa Seçim Bölgesi’nden 13, Girne Seçim Bölgesi’nden 10, Güzelyurt Seçim 
Bölgesi’nden 6, İskele Seçim Bölgesi’nden 5 milletvekili seçildi. Her seçmen, kendi 
seçim bölgesinin milletvekili sayısı kadar oy kullandı. Yani seçmenin Lefkoşa’da 16, 
Gazimağusa’da 13, Girne’de 10, Güzelyurt’ta 6, İskele’de 5 oyu vardır. Bunu eşit oy 
ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Seçim sisteminin diğer sorunları ile demokratik olmayan kuralları şöyledir:

Kamu görevlilerine uygulanan fiilî ayrımcılık, 

Seçim ittifakı yasağı, 

Sivil topluma ve bağımsız adaylara (ki fiiliyatta daha çok kamu görevlilerini kapsar) 
liste ile seçime girme yasağı. 

19  Konuyu Kurucu Meclis gündemine ben taşıdım. Komitede oybirliği ile kabul edilen kural, bütün 
uğraşlarıma karşın, genel kurulda değiştirildi. Partiler kendi iç yapılanmalarında bu konuda düzenle-
meler yaptılar ama bu konuya el atamadılar. Süreç içinde konu topluma mal oldu, neredeyse tam bir 
uzlaşma sağlandı. Partiler de buna katıldı. Meclis’te kurulan bir komite konuyu ele aldı ama sonuca 
ulaşılmadan erken seçim gündeme geldi. Erken seçim tarihi, en azından bu konu çözümlendikten 
sonraki bir tarih olarak saptanabilirdi. Ama seçim araç olmaktan çıkarılıp amaca dönüştüğü için bu 
yaşamsal konu es geçildi. Demokrat Parti-Ulusal Güçler ile Toplumcu Demokrasi Partisi, bu konuda 
Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’i oyunbozanlık yapmakla eleştirmektedir. Meclis’teki tüm 
siyasal partilerin desteklediği konunun askıda kalmasını anlamak zor! Dünyada bunun benzeri ol-
duğunu sanmıyorum.
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ğımsızların grup oluşturarak seçime giremeyeceği, değişik bir anlatımla partiler 
dışında hiçbir kuruluş ya da grubun seçime giremeyeceği yönündeki kurallarını 
aşmasını bilmişler; başkaları için koydukları yasakları aşmasını becerebilmişlerdir. 

1990 tarihinde gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçimlerine güç birliği içerisin-
de ve ortak bir listeden katılmak için muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi, Yeni 
Doğuş Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi, Demokratik Mücadele Partisi’ni kurarak 
seçimlere bu partinin adı ve amblemiyle katıldılar. Bu açık ittifaktı. Nitekim seçim-
lerden sonra “Demokratik Mücadele Partisi” kapatıldı ve partide yer alanlar, yeniden 
kendi partilerine döndü.20

28 Temmuz 2013 seçimlerine katılan beş partinin üçü, aslında “seçim ittifakı” ya da 
“güç birliği bloğu” olarak nitelenebilir. Cumhuriyetçi Türk Partisi, dışındaki demokrat 
kişileri bünyesine katmak amacıyla “Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler”; De-
mokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi’nden kopan 8 milletvekili ile onlarla birlikte hareket 
edenleri bünyesine katmak amacıyla “Demokrat Parti – Ulusal Güçler”; Birleşik Kıbrıs 
Partisi, kendisine yakın bulduklarını bünyesine katmak amacıyla “Birleşik Kıbrıs Par-
tisi – Toplumsal Varoluş Güçleri” formülünü uygulayarak ittifaka dönüştüler. Seçim 
ittifakları ile bağımsızların ve sivil toplumun seçime topluca girmelerini engelleyen 
yasaklar durdukça, bu formüllerin yasayı dolanmak için başvurulan samimiyetsiz, 
faydacı ve Makyavelist formüller olduğunu düşünüyorum. 

3.4. Hassas Dengelere Dayalı Yapılar: (Parlamento – Cumhurbaşkanı – Hükümet)

Yakın KKTC siyasal tarihi, Cumhurbaşkanı – Başbakan gerginlikleri, çatışmaları ve 
mücadeleleri ile doludur. 

Doğrudan halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğunu elin-
de tutan bir Başbakan’ın güç yarışı içine girmemesi eşyanın doğasına pek de uygun 
değildir. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş bile, tarihi ve karizmatik kişiliğine 
karşın, zamanın Başbakanı Derviş Eroğlu ile bu sorunu yaşadı. Son dönemde Cum-
hurbaşkanı Eroğlu ile Başbakan İrsen Küçük’ün Ulusal Birlik Partisi’nin bölünüp 
hükümetin düşmesine, ardından 28 Temmuz 2013’de gidilen erken genel seçimi 
yitirmesine kadar uzanan çatışması, siyasal dengeleri tersine çevirdi.21

20 1990 seçimlerinde, bir seçim ittifakı olan Demokratik Mücadele Partisi’nin desteğiyle 
Cumhurbaşkanlığı’na bağımsız aday oldum.

21   2010 yılında Dr. Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na seçildi. UBP Genel Başkanlığı ile Başbakan-
lık İrsen Küçük’e geçti. Sayın Eroğlu ile İrsen Küçük arasındaki kavga; uzun ve tartışmalı geçen, yargı-
ya da giden UBP Kurultayı sürecinden sonra 8 milletvekilinin partiden kopması, UBP Hükümeti’nin 
güvensizlik oyu ile düşürülmesi ve yerine üçlü (CTP-BG/DP-UG/TDP) koalisyon hükümetinin kurul-
ması sonucunu doğurdu. Ardından gelen 28 Temmuz 2013 tarihli erken seçimle yeni dengelere da-
yalı bir parlamento ortaya çıktı.
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yeli taşıyan hassas dengelere dayanmaktadır. Birçok kez, tek bir milletvekilinin bile 
Meclis iradesini teslim aldığı görüldü. 

Meclis’in çalışması için 26 milletvekili gerektiğinden, parlamento çalışmalarının ya-
pılamaması sıradan bir olay durumuna geldi. Her dönemde muhalefet, gerekli ço-
ğunluğu (26 milletvekili) sağlama yükümlülüğünün iktidara ait olduğunu savundu. 
Bu durum, popülizmi beslemekte ve milletvekillerine “özel” ya da “seçmene yönelik” 
istekte bulunmaları yönünde koz vermektedir. 

Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Meclis dışından atanma ola-
nağı olmasına karşın, tüm bakanlar genellikle Meclis içinden çıkmaktadır. Bu 13 
milletvekilinin dışında kalan 27 milletvekili ile Meclis’i ve komitelerini çalıştırmak 
zor hale gelmektedir. 

Elli milletvekili olan Meclis’te iktidar, en az 26 kişi ile sağlanabilir. Genelde Meclis dı-
şından bakan alınmadığından, 26 kişinin 11’inin hükümet üyesi olması, tüm iktidar 
milletvekillerini bakan olma yarışı içine sokmakta, bu durum sürekli olarak bakanlık 
kavgaları yaratmakta, parti içi dengeler, bölgeler arası dengeler hükümet oluşu-
munda belirleyici olabilmektedir. 

3.5. Oligarşik Yapılı Çok Partili Sistem:

Bir ülkedeki siyasal parti sistemini büyük oranda seçim sistemi belirler. Çoğunluk/
dar bölge sistemi uygulayan İngiltere ve ABD gibi ülkelerde, sistem büyük oranda 
iki partili sistem olarak çalışır. Oransal seçim sistemi uygulayan ülkelerde ise, doğal 
olarak çok partili sistem ortaya çıkar. 

KKTC’deki seçim sistemi, 1976 tarihli Seçim ve Halkoylaması Yasası ile düzenlendi. 
Bu yasanın öngördüğü seçim sistemi, “barajlı d’hont” sistemi olduğundan, çok par-
tili sistem ortaya çıkmıştır, ancak var olan %5’lik baraj, küçük partilerin şanslarını 
ortadan kaldırdığından parlamentoya girebilen partilerin sayısı sınırlı kalmaktadır.22

KKTC siyasal sistemi ve siyasal partileri, genellikle seçkinlerin/egemenlerin girişi-
mi/inisiyatifiyle, yukarıdan aşağıya kuruldu, kitleler belirleyici olmadı. Oysa ki daha 
önce değindiğimiz gibi, daha 1940’lardaki Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Kurumu’nun 
oluşması sürecinde bile, “Kıbrıs Adası Türk İşçi Birlikleri Siyasî Partisi’ni kurma” amaç-
lanmıştı. 

22  28 Temmuz 2013 milletvekilliği genel seçiminde dört parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güç-
ler, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti – Ulusal Güçler ve Toplumcu Demokrasi Partisi %5 barajını 
aşarak parlamentoya girdiler. Birleşik Kıbrıs Partisi – Toplumsal Varoluş Güçleri ise barajı aşamayarak 
parlamento dışında kaldı.
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kayıtları yoktur, delegeler merkezdeki oligarşik yapının yönlendirmesine göre belir-
lenmekte, bu da oligarşik yapıyı süreklileştirmektedir. 

Oligarşileşmeye koşut biçimde, partilerinin genel sosyo-ekonomik görüşleri arasın-
daki farkın giderek daraldığını da söyleyebiliriz. 

Bütün bu değerlendirmeler, KKTC’deki siyasal parti sistemi ile yelpazesinin henüz 
yerine oturmadığı, kitlelerle çakışmadığı ve değişime/yeni oluşumlara açık olduğu 
izlenimi vermektedir. 

3.6. Erkek Egemen Nitelikli Kısıtlı Temsili Demokrasi:

KKTC “temsili demokrasi” ile yönetilmektedir. Genel oy ilkesi vardır. 18 yaşını bitiren oy 
kullanır, 25 yaşını bitiren aday olabilir. Cumhurbaşkanı’nı, Meclis’i, yerel yönetim or-
ganlarını halk seçer. Örgütlenme konusunda bir kısıtlama yoktur. Çoğulcu yapı oluş-
muş durumdadır. Sivil toplum ve demokrasilerin dördüncü gücü (medya) güçlüdür. 

Temsili demokrasinin bu unsurlarını uzatmak olanaklıdır. Buna karşı uygulamada 
KKTC temsili demokrasisi, sanal, kısıtlı ve sınırlıdır. 

Her şeyden önce Kıbrıs Türk siyaset kurumu ve demokrasisi, erkek egemen nitelikli-
dir. Temmuz 2013 seçimleri öncesinde parlamentoda, toplumun %50’sini oluşturan 
kadınlardan yalnızca dört vekil vardı. Seçim sonrasında oluşan parlamentoda da dört 
kadın vekil var. Bu sayı toplumun %50’sini oluşturan cinsin, parlamentoda oransal 
olarak %8 gibi gülünç bir temsiliyeti olduğunu gösterir. 

Oysa aynı seçim öncesinde parlamentodaki tıp doktoru sayısı 16, sonrasında 17’dir. 
Gerçi ikisi farklı şeylerdir ama sonuçta siyaset kurumunun ve temsili nitelikli parla-
mentonun insan kaynağının dengesizliği ile temsil gücünün zayıflığını gösterir. 

Bu durum, Kıbrıs Türk Halkı’nın ve tabii ki bugüne kadar bu konuda adım atmayan 
siyaset kurumu ile demokrasisinin ayıbıdır. 

Kamu görevlileri de siyasetin dışında tutulmaktadır. Dünyadaki benzer uygulamalar 
vardır ama KKTC’nin özel ve özgün bir durumu vardır. KKTC Devleti, en büyük işveren-
dir. Yakın tarihlere kadar sendikalaşma ile haklar ve maaş – ücret bakımından kamu, 
özelin önünde olduğu için çekicidir. Eğitimlilerin genelde kamuda toplandığı da 
söylenebilir. Bunlara siyasal erki, yandaşlarını kamuda istihdam etmekle eş değerde 
gören siyaset anlayışı ile kamu yönetimini şişirtmesini de ekleyebiliriz. 

Kısacası ülkenin bir gerçeği, toplumun önemli ve büyük bir kesimi olan kamu gö-
revlileri siyaset yapamaz, partilere giremez. Bir partiye aday olmalarının önünde 
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grup oluşturup seçime toplu olarak girmelerini yasaklamıştır. 

Bütün bunlar KKTC’nin temsili demokrasinin “kısıtlılığını” gözler önüne sermektedir. 

3.7. Sivilleşememe:

KKTC siyaset kurumu ile sivil toplumunun sürekli gündem maddelerinden biri 
“sivilleşme”, daha doğru bir anlatımla “sivilleşememe”dir. Sivilleşmeden asıl olarak 
kastedilen, devletin iç güvenlik kurumu olan polisin sivil otoriteye bağlanmasıdır. 
Buna askerî mahkemelerin sivillere yönelik yetkileri; Güvenlik Kuvvetleri Komu-
tanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na Kıbrıslı Türklerin gelmesini ve KKTC 
Anayasası’nın öngördüğü Cumhuriyet Güvenlik Konseyi’nin kurulmamasını ya da 
bunların bazısını da bu anlamda değerlendirenler vardır. 

Sivilleşememenin engeli olarak Anayasa’nın Geçici 10’uncu maddesi gösterilir. 
Oysa Geçici 10’uncu maddeye göre “Kıbrıs Türk halkının savunması ve iç güvenliği 
ile milletlerarası durum gerektirdiği sürece bu Anayasanın 117. maddesinde yer alan 
kurallar yürürlüğe girmez. Anayasa yürürlüğe girdiği tarihte dış ve iç güvenliğin sağ-
lanmasında kullanılan bütün kuvvetlerle, bunlara ilişkin olarak uygulamada olan usul 
ve hükümlerin ve bu konularda kabul edilmiş ve edilecek işbirliği esaslarının uygulan-
masına devam olunur”. 

Diğer yandan anayasal kurallara göre, Cumhuriyet Güvenlik Konseyi’nin kurulması 
dışındaki anılan konular yasa ile düzenlenmektedir. Yani konu parlamentonun yet-
kisindedir. Polisin sivil otoriteye bağlanması, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ya 
da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bir Kıbrıslı Türk’ün gelmesi, askerî mahke-
melerin sivillere yönelik yetkilerinin değiştirilmesi yasa ile olur. Bir tek Cumhuriyet 
Güvenlik Konseyi’nin oluşturulması için Anayasa’nın Geçici 10’uncu maddesinin 
kaldırılması ya da değiştirilmesi gerekir. 

Elbette ki ilgili anayasal kurallar başka biçimde yorumlanabilir. “Anayasa Mahkeme-
si, bu anayasanın herhangi bir kuralını yorumlamak münhasır yetkisine sahiptir. Bunu 
yaparken Anayasa ile ilgili komite raporları ile Meclis tutanaklarından da yararlanır”.23 
Bugüne kadar gelip geçen hiçbir iktidar, konuyu yasa yaparak ya da başka biçimde 
Anayasa Mahkemesi’nin yorumlamasını sağlayacak girişimde bile bulunmadı. Bu 
da ortada samimiyetsizlik olduğuna kanıttır. 

Benim anlayışıma göre sivilleşme konusundaki engel doğrudan siyaset kurumun-
dan kaynaklanmakta olup, sivilleşmeme siyaset kurumun içtensizliği ile sorun çöz-
me beceriksizliğinin sonucudur. 

23    KKTC Anayasası madde: 149.
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Bir düşünürün, ‘bana istediğiniz bir metin verin, sahibini idam sehpasına götüreyim’ 
diye (ya da anlamında) bir sözü vardır. Kıbrıs Türkçesi’nde de aynı anlama gelen 
‘borudan bakmak’ biçimindeki bir deyim kullanılmaktadır. 

Elinize iki tarafı da açık bir boru parçası alıp gözünüze yaklaştırdığınızda doğal olarak 
borunun diğer tarafını görmek için bir gözünüzü kapatırsınız. Boru gözünüzde iken, 
yuvarlak bir daire halinde yalnız istediğiniz yeri görür; görmek istemediğiniz yeri gör-
mezsiniz. 

Türkiye – KKTC ilişkilerinde, karşılıklı tam “borudan bakma” olayı olduğunu düşünüyo-
rum. Hem Türkiye hem KKTC tarafı, giderek daha belirgin biçimde olaya ‘borudan bak-
makta’, olayın yalnız görmek istedikleri yerini/konusunu/sorununu görmekte; politik 
liderler, “küresel liderliğin” ön plana çıktığı bu küreselleşme çağında, attıkları her adımın, 
ağızlarından çıkan her sözün, zincirleme etkisi olduğunu bilmezlikten gelebilmektedir. 

Türkiye ile ilişkiler konusunda, KKTC siyaset kurumunun, özellikle iktidarda olanların 
“icazetli” ya da “vesayet altında” oldukları ve Ankara’dan emir aldıkları yönünde suçlan-
maları, sürekli gündem maddelerinden biridir. Buna karşın, suçlamayı yapanların iktida-
ra gelmelerinin hiçbir değişiklik getirmediği de bilinir. 

KKTC bütçesinin, iktidarlarca sayısı şişirildikçe şişirilen kamu çalışanlarının maaş ve üc-
retlerinin yaklaşık %60’ına bile yetmediğini, her ay maaşlar ve ücretler için Türkiye’den 
katkı alındığını; KKTC altyapı ve yatırım harcamalarının neredeyse tümünün Türkiye’nin 
parası ile yapıldığını; buna koşut biçimde vurgulayalım. 

Yıllardır oynanan ve değişmeyen bir senaryo söz konusudur. KKTC’de iktidarda olan-
lar, “rüzgâr ekenin fırtına biçeceğini” hiç hesaplamadan, tepki çeken uygulamalar için 
“Türkiye böyle istiyor” mazeretinin arkasına saklanıp tüm kötülüklerin sorumluluğunu 
Türkiye’ye yüklerler, Türkiye’nin katkısıyla yapılan iyi işleri ise kendilerine mal ederler. 
Türkiye’den sağlanan olanakları bile, siyasal rant aracı yaparlar. 

Yani KKTC’nin somut koşullarında, Türkiye’nin katkı ve yardımları, siyaset kurumunun 
elinde “cevizcinin çuvalı” gibidir. Bu çuvaldan “dağıtmak” varken sıkıntıya girilmez. Bir 
kısır döngü ile bu çuvalı gelen boşalttır, giden boşalttır. Üstelik cevizci ses çıkarmayıp 
rahatça dağıtım yaptığında “ben yaptım” diye böbürlenilmekte; cevizci çuvalın ağzını 
sıktığında “kötü cevizci” edebiyatına başvurulmaktadır. 

Yıllardır Türkiye’nin dayattığı paketler konuşulur, yazılır. Doğrudur ama A’dan Z’ye 
her şeyin sorun olduğu KKTC’de, iktidar sahipleri Türk yetkililerinin karşısına, kişilikli 
duruşla ve ‘dört başı mamur’ bir plan programla hiç çıkmadılar. Tersine ‘cevizcinin 
çuvalından dağıtmayı’ yeğleyip ‘Anavatan versin biz dağıtalım’ kolaycılığına kaçtılar. 
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söylem biçimi, zaman zaman seçimlere ya da hükümet oluşumlarına yaptığı müda-
halelere karşı verilen tepki, ilgili siyasal partinin iktidarda ya da muhalefette olması-
na göre değişir. Söylem ya da müdahalenin çıkarına olduğuna inanan siyasal parti, 
yapılanlara alkış hatta çanak tutarken, muhalefettekiler eleştirir. Ama eleştiren mu-
halefet iktidara gelince, muhalefette iken karşı çıkmasına bakmadan, kendi lehin-
deki söylem ve müdahalelere ses çıkarmaz, hatta çanak tutar. İkinci Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat’ın deşifre olup medyaya yansıyan konuşmaları ibret vericidir.24

Dolayısıyla bu konuda KKTC bakımından esas suçlanması gereken yine siyaset ku-
rumudur. KKTC bakımından Türkiye konusunu iç politika malzemesi yapan da esas 
sorumlu siyaset kurumudur. 

Tabii ki gerçekten de Anavatan Türkiye ile KKTC 40 yıldır çözümlenemeyen temel 
sorunlar da vardır,25 ama o konuda rant olmadığından kimsenin “cık”ı çıkmaz. 

3.9. Hantal, Verimsiz Kaynak Tüketici, Kırtasiyecilik/Bürokrasi Tutsağı Bir Kamu Yönetimi:

Kamu yönetimi, devlete yaşamsallık veren düzeneklerin başındadır. Devletin sürek-
liliğinin simgesidir. Kamu ile tüm ilişkilerinde ve günlük işlerde, yurttaşın karşısına 
çıkan somutlaşmış devletin ta kendisidir. Ekonomiye destek ya da köstek olma ko-
nusunda etkili bir araçtır. Devlet’e güven duyma ya da duymama konusunda önem-
li bir göstergedir. En yalın anlatımla kamu yönetimi, “devletin eli ayağı”dır. 

Buna karşın KKTC’de kamu yönetiminin durumu, olumsuz anlamda çok konuşulup 
eleştirilen konulardan biridir. İktidarı muhalefeti, medyası sivil toplumu, kamu yö-
netiminde reform gerektiğini sık sık dile getirir. Bunun, üzerinde uzlaşma sağlanan 
nadir konulardan biri olduğu söylenebilir. 

KKTC Anayasası, kamu hizmeti ile ilgili asıl ve sürekli görevlerin yürütülmesinin 
“kamu görevlileri” eliyle; kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişileri-
nin, genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri-
nin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerin ise “diğer kamu personeli” eliyle yürütülme-
sini öngörür. (KKTC Anayasası Madde 120)

KKTC Anayasası’nı yapan “kurucu irade” (yani KKTC Kurucu Meclisi), “kamu görevlilerini” 
popülizmin şerrinden korumak için kamu hizmetine girişi temel haklar arasına alır-
ken, bu haktan yararlanmak için “fırsat eşitliği” sağlayacak, “kamu hizmeti komisyonu” 

24   KKTC ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın internete düşen konuşmalarının birinde Rauf 
Denktaş’ın nasıl bertaraf edileceği yönünde Türkiye Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’la diyalogu, 
başka birinde kendisinin “Türkiye CTP’ye yardım etsin” sözü vardır.  

25  1974’ün üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına karşın, KKTC’den Türkiye’ye kitap, dergi, gazete gibi 
matbuaların girişi konusu çözümlenemedi. Konu ile bizzat ilgilendim. Birçok bakana, büyükelçiye, 
özellikle Başbakan’ken Sayın Ecevit’e ve Kültür Bakanı iken Fikri Sağlar’a konuyu aktarmama karşın 
çözüm gelmedi. KKTC siyaset kurumu kanadından konuya ilgi duyan, bundan rahatsız olan bile yok!
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özerk düzeneği içine sindiremedi. Sindiremediği için de gereği gibi oluşturmadı. 

“Diğer kamu personeli”ni ise tümüyle popülizmin insafına bıraktı. Kamu görevlisi 
istihdamı, göreceli olarak özerk ve siyaset kurumunun doğrudan müdahale ede-
meyeceği kurallara bağlandığı için eli kolu bağlanan siyaset kurumu, “diğer kamu 
personeli” alanında tam denetimi eline aldı. O kadar ki Başbakan ya da bir bakan, 
kendi odacısı konusunda bile karar veremezken bağlı bir kamu kuruluşunda bol 
bol istihdam yapabiliyor. 

Bu istihdamların ekonomik gereklilik olup olmadığına hiç bakılmaz. Böylece kısır dön-
gü başlar. Siyaset kurumu, saptanmış kadroların dışına taşa taşa, adını koyarak ya da 
koymayarak, özellikle seçim öncelerinde, hatta iktidar partisinin kurultay sürecinde,26 
kitle halinde istihdamlara başlar. Bu hesapsız kitapsız istihdamları, o günün muhale-
fetler şiddetle eleştirir. Buna karşın, roller değişince uygulamalar tıpatıp ve aynı te-
ranede sürüp gider. Her gelen, kamuyu yandaşları ile doldurmayı hak olarak görür. 
Kamuya istihdam “onlar yaptı, biz niçin yapmayalım” gerekçesinin ardına sığınılarak 
iktidarların doğal hakkı olarak algılanır. O kadar ki daha önce de belirttiğimiz gibi çı-
kar sağlama, rant dağıtma yanında “kamuda istihdam yapmak” ya da işe adam almak, 
politikacının/siyaset kurumunun “güç/erk” göstergesi durumuna geldi. 

Sonuç büyük, hantal, verimsiz, kaynak tüketici, kırtasiyecilik/bürokrasi tutsağı, “bir 
erdemli yurttaşı süründürmektense, bin erdemsiz yurttaşa yaptırım uygulamamayı”, 
yeğleyen insancıl ve çağdaş anlayış yerine, herkesi “potansiyel erdemsiz” gören bir 
kamu yönetimi oldu. Hesapsız kitapsız istihdamlar, kamu maliyesinin ve dolayısıy-
la ekonominin sırtına yeni kamburlar olarak yansıdı. Yerel kaynakların neredeyse 
tümünü yutma aşamasına geldi. KKTC ekonomisinin en büyük açmazlarından biri, 
kamudaki politik rant amaçlı popülist istihdamların yarattığı, kaynak tüketici ve 
ekonomiyi kemirici özellikli kamu yönetimidir. 

3.10. Demokrasinin En Büyük Hastalığı “Popülizm/Halk Dalkavukluğu” ile “Ga-
nimet/Yağma” Anlayışı:

3.10.1. Popülizm/Halk Dalkavukluğu:

İnsan unsurunun olduğu yerde “mükemmellik” yoktur. Demokrasi bilinen en iyi yö-
netim biçimidir ama mükemmel bir yönetim biçimi değildir. Seçilmek için oy ve-
recek yurttaşların isteklerini karşılıksız bırakma, her “politikacı” için kolay değildir. 
Böyle olunca doğal olarak, politik rant kamu yararını rafa kaldırtır. Başka bir anla-
tımla, demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden biri olan siyaset kurumunun, doğası 
gereği popülist baskılara açık olması, popülizmi (halk dalkavukluğunu), demokrasi-
nin en büyük ve iflah olmaz hastalığı yapar. 

26  28 Temmuz 2013 milletvekili erken genel seçimlerine gitme sonucunu doğuran Ulusal Birlik Kurul-
tayı sürecinde Başbakan İrsen Küçük 400 kişiyi kamuda istihdam etti.
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dalkavukluğundan muzdariptir. İktidarlar popülizme tutsak olmuş, popülizmi sis-
temleştirmiş, oy almak için rant dağıtma “vaka-i adiye/sıradan olay” durumuna ge-
tirilmiştir. Popülizm/halk dalkavukluğu siyaset kurumuna egemen olunca sistem, 
“gelecek kuşakları düşünerek politika üreten devlet adamı” yerine, “ilk seçimi düşüne-
rek politika üreten politikacı” yetiştirmiştir. 

KKTC devlet yönetiminin temel sorunu popülizmin ta kendisidir. Populizm batağı-
na o kadar saplanıldı ki en yüce değerler bile siyasal ranta meze yapılmakta, toplum 
sorunlarına çözümler üretilememekte ya da üretmekte zorlanmakta, iktidar gücü 
rant dağıtma, hatta kamuya istihdam olarak algılanmaktadır. 

3.10.2. Yağma / Ganimet Anlayışı: 

Eskiden savaş galipleri, yağmalamaya, yenilenlerin her şeylerine ganimet olarak el 
koyma hakkına sahipti. KKTC siyaset kurumunda da, seçimi kazananın tüm kamu 
olanakları ile kamu kadrolarını kendi yandaşlarına dağıtma hakkına sahip olduğu 
anlayışı egemen durumdadır. Anlayışın özü, savaşı kazananın ganimetleme/yağ-
malama hakkına benzer. 

Dünya, bundan çoktan büyük oranda vazgeçti. KKTC’de uygulama, adı konmadan, 
süregidiyor. Her dönemde dağıtılacak bir şeyler bulundu. Akla gelebilen her şey, 
üçlü kararname ile bütün üst düzey kamu yöneticileri; özerk olması gerekli ya da 
yasa ile özerk olarak kurulmuş kurumların yönetim kurulu üyelikleri; 1974’te Rum-
lardan kalan taşınır ve taşınmazlar; telekomünikasyon ağının zayıf, cep telefonla-
rının olmadığı dönemde telefon; “T” olarak bilinen ticarî taksi izinleri; kiralık araba 
izinleri; noterlik hizmeti veren “tasdik memurlukları”; “vatandaşlık”; “sosyal konut”; 
“devlet arazisinden arsalar”, kısaca kamunun elinde ne varsa, popülistçe ve yağma-
lanmış ganimet gibi dağıtıma tabi tutuldu.27

3.10.3. Yağma / Ganimet’in Somut Örneği: Üçlü Kararname:

Üçlü kararname konusuna daha geniş biçimde değinmek gerekir diye düşünüyo-
rum. Üst düzey yöneticilerini, gerekçe göstermeksizin üçlü kararname denilen, “ilgi-
li bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı”nın imzasıyla görevlendirme/görevden alma 
sistemi, 1984 KKTC Anayasası’na tartışmalı biçimde girdi. Üçlü kararname ile bir üst 
düzey yönetici mevkiine atanan kişi görevden alınsa bile o mevkiin maaşını çeker, 
emeklilik işlemi de bu maaş üzerinden yapılır. Bu biçimiyle iktidarlara, tüm üst dü-
zey yöneticilerine kendi adamlarını yerleştirme ve onlara yaşam boyu çıkar sağlama 
hakkı veriyor ve iktidarlar bu hakkı tepe tepe kullanıyor. 

27  28 Temmuz 2013 seçimleri öncesinde kurulan hükümetin başı Başbakan Sibel Siber, UBP 
Hükümeti’nin vakıf arazilerini bile, “şifahi onay” olduğu gerekçesiyle dağıttığını; Vakıflar yönetimi 
olaydan bilgisi olmadığını açıkladı.
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1985’te UBP – TKP koalisyon görüşmelerinde, kaldırılması veya daraltılması gün-
deme geldi.28 Ve hep gündemde kaldı. Parti programlarına, seçim bildirgelerine, 
hükümet programlarına girerek kapsamının, politik belirleyiciliği olan birkaç ma-
kamla sınırlandırılması öngörüldü. Buna karşın, günümüze kadar, bu işi yapıp en 
emel sorunlarımızdan birini çözecek ve tarihe geçecek siyasal iktidar çıkmadı. 

Anlaşılacağı üzere üçlü kararname sistemi, kamu yönetiminin üst düzey makamla-
rını siyasetin / siyasetçinin “siyasal rant” aracı yapmaktan öte bir şey değildir. Buna, 
seçim kazananın tüm kamu görevlerini ganimet gibi algılayarak yandaşlara dağıt-
ma esasına dayalı bir sistem de diyebiliriz. Özü, daha önce anlatılan savaşı kazana-
nın ganimetleme/yağmalama, yenilenlerin her şeyine el koymasına benzer. 

Ebette ki bu uygulama dünyada ilk değildir. Birçok ülkede, özellikle ABD’de uzun 
süre doğal bir olgu olarak kabul edildi. ABD’de de seçimi kazanan, tüm kamu kad-
rolarını kendi yandaşları ile doldurma hakkına sahip oluyordu. Bilimde buna spoils/
yağma sistemi denir. 

ABD bu sistemden çoktan, büyük oranda vazgeçti. Bizdeki uygulama, Anayasa’ya 
karşın, adı konmadan, tam da ABD’de kaldırılan sisteme uymakta, üçlü kararname 
sistemiyle her hükümet olan, tüm üst makamlara el koyup onları ganimet gibi da-
ğıtıyor. 

Kamu yönetiminin KKTC’de geldiği noktadaki en büyük etkenlerden başında üçlü 
kararname uygulamasıdır. Bu sistem, kamu yönetiminde “bilgi”, “deneyim”, “liyakat”, 
sözün kısası tüm erdemleri yok etti. Oysa tüm çalışanlar gibi kamu görevlileri, bir 
göreve başlarken ölünceye kadar aynı yerde kalmadan “yükselmek” isterler. KKTC 
kamu yönetiminde yükselmek, somut olarak müdür/müsteşar olmak ise yalnız ve 
ancak bir siyasal partiye bağlanmakla gerçekleşebilir. Böylece genelde kamu gö-
revlileri demokratik hakların dışında tutulup seçilmelerinin önüne engeller konur-
ken, üçlü kararname uygulamasıyla kamu yönetimi iktidar partisinin çıkarına siya-
sallaştırılarak yaman bir çelişki yaratılmaktadır. 

3.11. El Yordamı İle Yürütülen Yerel Yönetimler:

Kıbrıs’ta İngiliz yönetiminden kalan yerel yönetimler, değişik aşamalardan geçti. 
1958’de kurulan ayrı Türk belediyeleri, 1960 ortaklık cumhuriyeti anayasası ile de tes-
cil edilerek Kıbrıs Türk Halkı ciddi bir kazanım elde etti. Nitekim ortaklık cumhuriye-
tinin çöküşüne neden olan olgulardan biri de ayrı Türk belediyelerinin varlığı oldu. 

28  KKTC Kurucu Meclisi’nde üçlü kararname sistemine karşı çıktım. 1985’te Ulusal Birlik Partisi ile Genel 
Başkanı olduğum Toplumcu Kurtuluş Partisi arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde de konu-
yu gündeme getirdik ama Ulusal Birlik Partisi buna yanaşmadı. 
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den önce geldiği gibi, demokratiklik potansiyeli olarak diğer yönetim birimlerinden 
daha üstündür. Bireyin yönetimine gerçekten katılabileceği, en uygun düzey olan 
“yerel” düzeyin yönetimidir. 

KKTC’nin esas yerel yönetimleri belediyelerdir. Ayrıca köy ve mahalle muhtarlıkları 
da vardır. Ne yazık ki bu yerel yönetimler el yordamı ile yürütüldü ve çağdaş bir 
yapıya kavuşturulmadı. Popülist istihdamların yarattığı şişkin kadrolar, aşırı borç-
lanmalar, çalışanlara karşı olan (özellikle sosyal güvenlik konularındaki) yükümlü-
lüklerin yerine getirilmemesi gibi temel konularda bile tıkanıklık yaşanıyor. 

Tüm yerleşim birimlerinin belediyelere bağlanması olumlu ancak yetersiz bir uygu-
lanma oldu. Bu bağlamda yapılaşma için sınır çizilmedi, kıyılarda yapılaşma engel-
lenmedi; yeşil, tarımsal alanlar ve su kaynaklarının korunması konuları es geçildi, 
daha alt yerel yönetim birimleri olan köy ve mahallelerin belediyelerle ilişkileri ha-
vada bırakıldı. Muhtarlıklar “ne idüğü belirsiz” bir konuma sokuldu. 

Tek başına Lefkoşa Belediyesi’ndeki son bir yıllık gelişmeler bile, yerel yönetimleri-
mizde sistem değil sistemsizlik olduğunu, yerel yönetimlerin el yordamıyla kurulup 
sürdürüldüğünü gözler önüne serdi.29

3.12. Yalnızca Rapor Yazma Yetkisi Olan Bir Sayıştay:

Sayıştay, KKTC’nin anayasal kuruluşlarından biridir. Saptadığı usulsüzlükler, yolsuz-
luklar ve suiistimaller hakkında Cumhurbaşkanlığı’na, Meclis’e, Başbakanlığa ve de-
netlenen makama rapor verir. Cezaî kovuşturma gerektiren hallerde raporu yargıya 
intikal ettirmesi için Başsavcılığa da gönderir. Sayıştay’ın kendiliğinden yargıya git-
me yetkisi yoktur. 

Bu güne kadar Sayıştay’ın kovuşturma istediği ve kanıtlar içeren birçok raporu yar-
gıya götürülmedi. Meclis’e sunulan Sayıştay raporları ile de hiçbir işlem yapılmadı. 
Yargıya başvurulmadı. 

Diğer yandan daha alt düzeyde iki başka denetim organı da vardır. Başbakanlık De-
netleme Kurulu ile Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu. 

Başbakanlık Denetleme Kurulu, raporlarını Başbakanlığa, Maliye Teftiş ve İnceleme 
Kurulu Maliye Bakanlığı’na sunar. Bu raporların da soruşturma ve/veya kovuşturma 
için Başsavcılığa intikali belirtilen iki siyasî makamın yetkisinde olup bu konuda da 
uygulama görülmez. 

29 Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 2012 – 2013 yıllarında, personelin ödenmemesi, aylar süren grevler, Be-
lediye Başkanı Cemal Bulutoğulları’nın görevden alınması, yargı tarafından yeniden görevine iadesi, 
yine personelin ödenmemesi ve grevlerin sürmesi, sonunda başkanın istifası, yapılan seçimle Cum-
huriyetçi Türk Partisi adayı Kadri Fellahoğlu’nun belediye başkanı seçilmesi süreci yaşandı.
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ne raporları dikkate alınır, ne de dikkate alınması için sorumlular herhangi bir üst 
makam tarafından uyarılır. 

Kısaca toparlarsak, KKTC’nin denetim düzeneklerinin çalışması siyasal makamların 
inisiyatifine bırakıldığı için atıl durumda sayılabilir. 

3.13. Doğrudan Harekete Geçemeyen Yargı Sistemi:

KKTC’nin hukuk sistemi, kıta Avrupası sistemi ile sulandırılmış ve erozyona uğra-
tılmış İngiliz sistemidir. Özellikle kamuyu ilgilendiren hukuk davalarında, öyle ol-
madığı ve olmaması gerektiği halde inisiyatif, fiilen Başsavcılık’tadır. Sayıştay ya da 
diğer denetim organlarının raporlarına yansıyan konuların otomatikman yargıya 
ulaşamamasının bir nedeni de budur. 

Sayıştay ve diğer denetim düzeneklerinin, özellikle yolsuzluklar, görevi kötüye kul-
lanmalar ve benzeri konulardaki göreceli işlevsizliği, yaygın olarak halkta “yapanın 
yanına kalır” inancının kökleşmesine katkı yapmaktadır. 

Anayasa’nın katı kuralları dolayısıyla özellikle üst yargı organlarında yaşanan yığın-
laşma, başka bir anlatımla Yüksek Mahkeme’nin sabit üye sayısı ile ilgili katı kural, 
yargının diğer bir sorunudur. Bunun da göreceli etkisiyle yargı yavaş çalışmakta, 
adalet geç tecelli etmektedir. Buna karşın, bu ve benzeri konularda anayasanın de-
ğiştirilmesi gerektiği konusunda uzlaşan ya da uzlaşmaya yakın olan siyasal parti-
lerin, niye usulüne göre değişiklik yapıp halkoylamasına gitmedikleri anlaşılır gibi 
değildir. 

Siyaset kurumunun bu konuda da sınıfta kaldığı açıktır. 

3.14. KKTC Yurttaşları Yetiştirmeyen Eğitim Sistemi İle Toplumdaki Bilinç Bu-
lanıklığı (Ya Da Toplumsal Bellek Yitimi):

Eğitim sistemi, bir anlamda ülkelerin yurttaş yetiştirme, hatta üretme düzeneğidir. 
Amerikan eğitim sistemi ABD yurttaşı, Rus eğitim sistemi Rus, İngiliz eğitim sistemi 
İngiliz yurttaşı üretir. Elbette ki “dünya yurttaşı” yetiştirmek önemlidir, ancak kendi 
ülkesinin yurttaşı olarak yetişmeyen kimse dünya yurttaşı da olamaz. Kişi önce ken-
di ülkesinin yurttaşıdır, sonra dünya yurttaşı! İkisi çelişmez, birbirini tamamlar. 

KKTC eğitim sisteminin (ya da sistemsizliğinin) kesinlikle yapmadığı ya da yapama-
dığı şey, KKTC yurttaşı yetiştirmemesi, hatta üretmemesidir. Bu durum, KKTC siyaset 
kurumunun sorun çözme yeteneksizliğinin çarpıcı kanıtlarından biridir. 
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nün, ortaya koyacağı yurttaşlık bilinci ile toplumsal bilinç olması gerekir. Oysa ciddi 
bir “bilinç bulanıklığı”30 ya da “toplumsal bellek yitimi”31 süreci yaşandığı, en yaşamsal 
konularda bile kafa karışıklığı, hatta yorgunluk ve yılgınlık belirtileri ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bunun başka etkenlerden önce eğitim sisteminin ya da sistemsizli-
ğinin sonucu olduğunun söyleyebiliriz. 

4. Çıkmazlardan/Sorunlardan Kurtulmak Ütopik Savlar:

KKTC’nin siyasal yapısındaki açmazları ve bu açmazlardan nasıl kurtulacağı konusu 
yıllardır gündemdedir. Konu sürekli tartışılır ama değişen bir şey olmaz. Özellikle de 
iki görüş çok konuşulur. 

4.1. Kıbrıs’ta AB Üyesi Federasyon Kurarak KKTC’nin Tüm Açmaz ve Sorunlar-
dan Kurtulacağı Savı:

Kıbrıs’a federal bir çözüm öngören görüşme süreci, bu güne kadar kesintilerle de-
vam etti ve 45 yılını doldurdu. Rum tarafının bu görüşmelerdeki hedefinin, Rum 
Cumhuriyeti’ne dönüşen 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır meşruiyetini sürdür-
mek; anayasal değişiklik anlamına gelecek bir anlaşma ile sözde iki-toplumlu federal 
bir yapılanma içinde Kıbrıs Rum egemenliğinin Kıbrıs Türk Halkı ve Kuzey Kıbrıs’a uza-
tılmasını sağlayarak süreç içinde Kıbrıs Türkleri’ni azınlık durumuna düşürmek; iki ke-
simliliği anlamsızlaştırarak Kıbrıslı Türkleri coğrafî zeminden yoksun bırakmak; 1960 
Garanti Sistemi’ni ortadan kaldırarak hem Kıbrıslı Türkleri etkisiz hale getirmek, hem 
de Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzaklaştırmak olduğu, yadsınamaz bir gerçektir.32 

Bunun yanında bütün veriler, Kıbrıs’a bulunabilecek olası bir çözümden sonra da 
Rum tarafının, Kıbrıs Türk Halkı’nı her yönden (statü, kimlik, ekonomi, kültür ve 
saire) eritme ve erozyona uğratma amacından sapmayacağını göstermektedir. En 
azından Rum Halkı’nda, potansiyel olarak bu amaç doğrultusunda çalışacak kurum 
(Ortodoks Kilisesi gibi) ve grupların (eski EOKA’cılar gibi) var olduğu bilinmektedir. 
Böyle bir durumun, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşamsal güvenlik ve siyasî çıkarları ile sos-
yo-ekonomik ve kültürel bünyesine yok edici etkiler yapacağı açıktır. 

30  İsmail Bozkurt, Vatan Gazetesi, 24 Mart 2009. - httb:/www. kibrispostasi. com/, 4 Nisan 2009. - http:/
www. kibrispostasi. com/index. php/cat/1/col/113/art/4627/PageName/Kıbrıs_Postası, 25 Mart 
2009.

31  Vamık Volkan, Star Gazetesi, 16 Mart 2009.
32   Bu konuyla ilgili olarak Türk ve Rum toplumlarının görüşlerini karşılıklı olarak değerlendirebilmek 

için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Federal Çözümü Destekleyenlerle, Karşı Çıkanların Görüşleri 
ve Bunların Mukayesesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, I (2008a) 2, s. 137-159; 
Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Türklerle Rumların Toplumsal Çatışma Düzlemi ve Bununla İlgili Ahlakî 
ve Mantıksal Değerleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü), V (2008b) 8, s. 285-320; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federal Anayasayla 
İlgili Bazı Kavramların Her İki Taraf Açısından Değerlendirmesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araş-
tırmalar Dergisi, I (2009a) 3, s. 100-126.
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tergeler, Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Savaşımı’nın henüz bitmediğini; bu savaşımın 
yürütülmesi ve devletleşme sürecinde, bilinç bulanıklığı ile bellek33 yitiminden arın-
ması gerektiğini göstermektedir. 

Bir görüşe göre Kıbrıs Sorunu’nu çözerek Rumlarla federasyon kurunca, ek olarak AB 
üyesi de olununca bütün sorunlar çözümlenecek, ada cennet olacaktır. 

Bu görüşün, önyargılara dayalı ve ütopik olduğuna inanıyorum. Sağlıklı da değil-
dir. Birçok AB üyesi devletin ve bu bağlamda Yunanistan’la Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
durumu ortadadır. AB, bu ülkeler için cennet olmamıştır. Ayrıca üzerinde geniş bi-
çimde durduğum ve daha da duracağım gibi, KKTC’nin temel sorunu kendi “siyaset 
kurumu”dur, siyasetin ta kendisidir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkı’nın siyaset kurumu-
nun bu durumuyla Federasyon kurulması durumunda Ada’nın cennet olacağından 
söz etmek,34 hayalciliğin ötesinde ütopyacılık olarak da değerlendirilebilir. 

Kıbrıs sorununun federal bir çözüme ulaşmasının giderek ütopyalaşmakta olması, 
başka bir durumdur. 

Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs Türk kimliği; Türk Halkı ile Devleti’nin desteği, Atatürk ilke ve 
devrimlerine inançla ve bilinçli olarak sahip çıkması, Anavatan’ına bağlılık ve gelece-
ğinin Anavatan güvencesinde olabileceği bilinci; ulusal kimlik, benlik, kültür bilincin-
den ödün vermemesi; tehlike durumlarında direnme/savunma refleksi gösterebilme-
si ve örgütlenme becerisi ile ayakta kaldı. Gelinen aşamada yapılması gereken, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ilkeleri ve çok partili demokratik çoğulculuk içinde, Kıbrıs 
Türk Halkı’nın anılan beceri ve niteliklerini güçlendirmektir. Bunun en etkili aracı ise 
eğitim sistemidir. 

4.2. Parlamenter Sistemden Başkanlık Sistemine Geçerek KKTC’nin Açmaz ve 
Sorunlardan Kurtulacağı Savı:

Bu görüşe göre parlamenter sistemi bırakıp başkanlık sistemine geçilirse güllük gü-
listanlık olacaktır. 

Bunu savunanların, tüm yönleriyle belirlenmiş kurum ve kuralları olan yalnız iki 
sistem olduğu saplantısı ya da bilgisizliği içinde olduğunu ve konuyu “Fenerbahçe 
– Galatasaray” rekabeti gibi algılayıp “parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi” 
tartışmasına indirgediklerini ve bunun gerçekçi bir yaklaşım olmadığını vurgula-
mak gerekir. 

33  Konuyla ilgili olarak bkz… Tamçelik, 2008b:285-320.
34  Bu konudaki analitik değerlendirmeler için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen 

Federasyonun Yapısal Özellikleri”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, I 
(2009b) 2, s. 211-223.
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kesin çizgilerle birbirine benzemez. Konu başkanlık – parlamenter tartışması olsa 
bile, tek tip parlamenter ya da tek tip başkanlık sistemi yoktur. Her ulus kendi siste-
mini yaratmıştır. 

ABD’deki başkanlık sistemiyle Rum kesimindeki başkanlık sistemleri çok büyük 
farklılıklar gösterir. Başkanlık sisteminde ağırlıklı yeri olan “check&balance (fren ve 
denge)” konusu, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda çok farklı biçimde çözül-
müştür. 

İngiltere’deki parlamenter sistem ile Almanya’daki parlamenter sistem büyük farklı-
lıklar gösterir. İsrail de kendine özgü bir parlamenter sistem yaratmıştır. Başka par-
lamenter örnekler de var. 

Kaldı ki başkanlık ve parlamenter sistemler dışında, İsviçre’deki “meclis hükümeti”, ya 
da Fransa’daki “yarı başkanlık” gibi sistemler de var. 

5. Sistem Sorgulanarak Nerede, Niçin, Nasıl, Neden Hata Yapıldığı Saptanmalı:

Yaşanan süreçte sistemin işleyiş biçimine, popülizmin sistemleşmesine, çıkar ilişki-
lerinin “etik” ve “erdem”in önüne çıkmasına, hükümet kurulması ve bozulmasında 
etkili olan dengelere, parti sistemindeki istikrarsızlığa, “bakan” olmak için dönen 
dalaverelere (ve zaman zaman “kimlerin” bakan olduğuna), partilerin sağda olsun 
solda olsun iktidarda iken “farksız” icraatlar ortaya koymalarına (başka deyişle “bir-
birlerinden farkları olmadığı” gerçeğinin ortaya çıkmasına) bakıldığında, elbette ki 
var olan biçimiyle KKTC’deki parlamenter sistem sorgulanmalıdır. 

Buna politikanın etkili olduğu her yer ve ortamda hemen hemen hiç bir toplum so-
rununun çözülmemesini, tersine politikanın durmadan yeni sorunlar çıkarmadaki 
becerilerini ve siyaset kurumunun sorun olmasını da eklemek gerekir. 

Başka bir anlatımla bu günkü parlamenter sistemle KKTC’nin yol kesemediği ve 
kesemeyeceği ayan beyan ortadadır. Bu bakımdan sistemin sorgulanmasını doğal, 
hatta zorunlu kabul etmek gerekir ama bunu, ille de parlamenter sistemi bırakıp 
“başkanlık sistemi”ne geçmek anlamında algılamanın, başka bir sistemi “reçete” ola-
rak göstermenin mantığı yoktur. 

Birçok ulus kendi özgün sistemini yarattığına göre, KKTC için de kendimize özgü, 
kendi yapı ve koşullarımıza uygun bir sistem arayışı içinde olmamız gerekir. Unutul-
mamalıdır ki en iyi anayasa ve yasalar, kötü uygulayıcıların elinde kötü; en kötü ana-
yasa ve yasalar, iyi uygulayıcıların elinde iyi yönetim sonucu verebilir. Bunun anlamı, 
yalnızca sistem değişikliğiyle iyiye gitmenin mümkün olmadığıdır. 
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tıların göz ardı edilerek bir ülkenin seçim sisteminin siyasal parti sistemini, siyasal 
parti sisteminin parlamentonun oluşumunu (ve çalışma düzenini), parlamentonun 
oluşumunun devlet sistemini nitelemede belirleyici unsurlardan olduğunu göz 
ardı etmeden, kendimize özgü ve çalışan bir sistemi tartışarak bulmak olmalıdır. 
Eğer kendi bünyemize, koşullarımıza uygun bir sistem yaratmazsak, iyiyi hedefler-
ken daha kötüye gidebiliriz. 

Unutmamak gerekir ki 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde başkanlık sistemi vardı. Anaya-
sal nitelikli “Temel Kurallar”ın yürürlükte olduğu 1967–1975 arasında (Kıbrıs Geçici 
Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi dönemleri) de 
başkanlık sistemi vardı. 

Ada’da halkoyu ile onaylanan ilk anayasa olan Kıbrıs Türk Federe Devleti 
Anayasası’yla, başkanlık sistemine olan tepkiden dolayı, bazılarınca “yarı başkanlık” 
olarak da nitelenen parlamenter sisteme geçildi. 

KKTC Anayasası ile katıksız parlamenter sisteme geçilmesinin nedeni, başkanlık ve 
yarı başkanlık sistemine karşı duyulan tepki ve eleştirilerdi. Bundan dolayıdır ki par-
lamenter sistemden başkanlık sistemine geçerek sorunların biteceğini savlamak, 
geçmişi bilmemek anlamındadır. 

6. KKTC’nin Siyasal Yapısının Çıkmazlardan/Sorunlarından Çıkış Yolları:

Esas olanın, siyaset kurumunun sorun çözme yeteneğine kavuşturulması ve sorun 
olmaktan kurtarılması olduğunu varsayıyorum. Bu yapılırken sürekli sivilleşme ve 
demokratikleşme de hedeflenmelidir. 

Somut olarak şu sisteme geçilsin diye bir öneri yapmadan, siyasal yapılanmada, dile 
getirilen açmazları aşmada yardımcı olacağına inandığım önerilerim şöyledir:

6.1. Tek Seçim Bölgesine Geçilmeli:

Bu konunun KKTC’nin en büyük açmazı, yağma anlayışı ve popülizmin önemli bir 
kaynağı, siyaset kurumundaki kalitesizliğin nedeni, gelecek kuşakları düşünen dev-
let adamları yerine ilk seçimi düşünen politikacılar yetişmesinin nedeni olduğunu; 
bu bakımdan ilk ele alınması gerekli açmaz olduğunu düşünüyorum. 

KKTC, 3400 km.2’lik yüzölçümü ve birkaç yüz binlik nüfusuyla, coğrafi ve nüfus az-
lığı bakımından, mülki birim olarak küçük bir il ya da büyük bir ilçe durumundadır. 
Üstelik bu küçük coğrafyada, parlamentoda temsil edilmeleri gereken, derin sosyo-
ekonomik ya da sosyo-kültürel farklılıkta bölgeler yoktur. 
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feodal ilişkiler ve popülist baskılar için uygun ortam yarattığını kanıtladı ve KKTC’de 
“tek seçim bölgesi”ne geçme konusunda neredeyse tam bir uzlaşma sağladı. Si-
yasal partilerin, sivil toplumun, kanaat önderlerinin, aydınların, medyanın, kısacası 
hemen hemen herkesin benimseyip destek verdiği bu uzlaşmanın ya da fikir bir-
liğinin artık yaşama geçmesi gerekir. Nitekim partiler, konuyu yasalaştırmak için 
Meclis’te çalışma bile başlattılar. Elbette ki uzlaşma varsa niye sonuç alınmadı so-
rusu sorulabilir. Nitekim partiler bu konuda birbirlerini suçlamakta olup konu 28 
Temmuz 2013 seçimlerinin tartışma konularından biri oldu. 

Devlet düzeni ister parlamenter sistem olarak süregitsin; ister başkanlık, yarı baş-
kanlık, hatta meclis hükümeti sistemine geçilsin, tüm KKTC’yi tek seçim bölgesi 
yapmak en başta düşünülecek önlemlerden biri olmalıdır. Bu yapılmadan gerçek-
leştirilecek başka düzenlemelerin havada kalacağını ve popülizm illetinden kurtul-
manın olanaksız olduğu rahatça söylenebilir. 

6.2. Yağma/Ganimet Anlayışı Ortadan Kaldırılmalı, Popülizm Etkisizleştiril-
meli:

Popülizmi ve etkileri ile yağma anlayışını olabildiğince ortadan kaldırmazsanız, ne 
yaparsanız yapınız, çabanız boşunadır. Bu bakımdan bunun KKTC siyasal yapısının 
temel açmazlarından biri olarak değerlendiriyorum. 

Seçimsiz demokrasi olamaz. Buna karşın, demokrasinin en büyük hastalığı olup sis-
tem haline gelen popülizm, “adalet”, “fırsat eşitliği”, “ilke”, “etik”, “sağduyu” gibi değer-
leri çöp sepetine attırır; aklın, mantığın, bilimin yerine siyasal çıkarları ve duyguları 
ön plana çıkartırır; “faydacı”, “fırsatçı”, “popülist”, “Makyavelist” politikaları geçer akçe 
kıldırır. Popülizmi pompalayan seçim dönemlerinde bu durum çok daha kötüleşir. 
Yani popülizm, özellikle seçim dönemlerinde, halkın uzun vadeli gereksinimleri ile 
barışık olamaz. 

Elbette ki seçim olan yerde popülizmi tümüyle yok edilemez, ama etkisi azaltıla-
bilir. Yapılması gereken, siyasal rantı pompalayan popülist baskı ve uygulamalar-
dan korunarak, politik rant nitelikli dayatmaları önlemek olmalıdır. Bunu için ille 
de Amerika’yı yeniden keşfetmek gerekmez. Model alınan, girmek için can atılan 
AB’nin, bu konudaki uygulamalarına bakmak, yol gösterici olabilir. 

Yağma/ganimet anlayışını ortadan kaldırmak, popülizmin etkisini en aza indirge-
mek için yapılabilecekler konusundaki önerilerim şöyledir: 

6.2.1. Siyaset kurumu rant dağıtır pozisyonundan arındırılmalı, ayrıca rant dağıtma 
dürtüsü kurumsal denetim altında tutulmalıdır. Bunun bir çaresi, siyasetin “takdir 
yetkisi”ni sınırlayıp minimize eden ve popülist baskılardan olabildiğince arındıran 
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kamu yönetimi ile ilişkisini kurumsal ve kuramsal temele indirgemek, bu bağlamda 
parti örgütlerinin popülist baskısına olanak vermeyecek düzenlemeler yapmaktır. 

6.2.2. KKTC’nin somut koşullarında kamuya istihdam, popülist uygulamaların ba-
şında gelir. Kamu kadroları aşırıysa, bunun nedeni seçim önceleri ve sonralarında 
yapılan toplu istihdamlardır. Çare, bu popülist uygulamayı bertaraf ederek kamu 
yönetimini siyaset kurumunun etki alanından çıkaracak, bu bağlamda iktidar olma 
ile eş anlamlı bir anlayış durumuna gelen kamuda istihdamı çok sıkı kurallara bağ-
layacak düzenlemeler yapmak, kamu harcamalarını sıkı denetime tabi tutmaktır. 

Kamu yönetimindeki aşırı ve gereksiz istihdamları önleyecek bir yöntem bulmak 
kaçınılmazdır. Bu yöntem, kitle halinde, gereksiz, hesapsız kitapsız istihdam karar-
ları üretilmesinin önüne geçmeli; kamuya istihdam gerekip gerekmediği yetkisini 
siyaset kurumundan bağımsızlaştırmalıdır. Bunun için kamuya istihdama gereksi-
nim olup olmadığını saptayacak akılcı uygulama ve düzeneklere gereksinim vardır. 
Tarafsız, yansız ve bağımsız karar üretebilen, üyeleri yargıç statüsünde özerk bir dü-
zenek (veya düzenekler), gerekliliği yönünde saptama yapmadan kesinlikle kamu-
ya istihdam yapılamamalıdır. 

6.2.3. Yağma/ganimet sisteminin ta kendisi olan “üçlü kararname” uygulaması kalk-
malı, en azından çok daraltılarak minimize edilmelidir. 

6.3. Devlet ve Kamu Kurumları Yeniden Yapılandırılmalı:

6.3.1. Parlamento Çalışmaları Kolaylaştırılmalı ve Şeffaflaşmalı:

Parlamento ve belediye meclislerinin çalışmaya başlaması için, yarıdan bir fazla 
üyenin değil, belli sayıda üyenin katılımının yeterli olması sağlanmalıdır. Bunun için 
üyelerin üçte biri ya da ona yakın sabit sayıda üye (parlamento için 15 milletvekili 
olabilir) esas alınabilir. Bu durumda iktidar o gün çoğunluğu muhalefete kaptırma-
mak, muhalefet de iktidarın boşluğunu yakalamak için Meclis’te bulunmaya çalışa-
cak; sonuçta Meclis çoğunluk sıkıntısı yaşamadan çalışmalarını süreklileştirecektir. 
Bunun, hassas dengeler olduğu durumlarda, fırsatçı milletvekillerine prim ya da 
rant olanağını ortadan kaldıracağı da açıktır. 

Genel anlamda parlamento çalışmalarının ve tek tek her milletvekilinin parlamen-
toya devamı ya da devamsızlığı, katkıları gibi konuların, İçtüzükle şeffaflaşması sağ-
lanmalıdır. 

6.3.2. Bakanlar Devlet Sekreteri Olmalı:

Elli milletvekili olan bir Meclis’te iktidar en az 26 kişi ile sağlanabilir. Eğer bu 26 kişinin 
11’i hükümet üyesi olursa, popülizmin bu denli etkili olduğu bir yerde elbette ki “ba-
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iş ayağa düşer. Bunun çaresi, parlamenter sistemde kalınacak olsa bile milletvekili – 
bakan ayırımını yapacak bir sistemdir. Tek parti hükümetinde Başbakan ile yardımcı-
sı, koalisyon hükümetlerinde Başbakan ile her koalisyon ortağı partiden birer bakan 
dışındaki bakanlar, milletvekili değil ABD sistemindeki gibi devlet sekreteri olmalı ve 
eğer milletvekili ise parlamento ile ilişiği kesilmeli, yerini yedek milletvekili almalıdır. 

6.3.3. Siyasal Görevlerde Süre Sınırlaması Konmalı; Mal Varlığı Beyanı Zorunlu Olmalı:

Başta milletvekilliği, seçimle belirlenen tüm siyasal görevlerde süre sınırlaması ve 
yedek milletvekilliği ile yedek belediye meclisi/ihtiyar heyeti üyeliği kurumu oluş-
turulmalı, hangi nedenle olursa olsun boşalan mevkiler yedekleri tarafından doldu-
rulmalı; göreve başlarken ve belli periyotlarda mal varlığı beyanı zorunlu olmalıdır. 

6.3.4. Milletvekilliği Transferlerinin Yaptırımı Olmalı:

Elbette ki istifa bir haktır ve bu hakka ilkesel olarak karşı çıkmak olacak iş değildir. 
Milletvekilliği için de bu çok önemlidir. Buna karşın özellikle “kamuyu temsil”, “kamu-
nun yerine karar verme” konumundaki siyaset kurumundaki istifa olaylarında “etik” 
ve “kamu vicdanını rahatsız etmeyecek” boyut ve nitelik çok önemlidir. Bu bakımdan 
milletvekili transferlerine ağır yaptırımlar uygulanmalı, bu bağlamda bütçeden mil-
letvekili sayısına göre partilere yapılan katkı, milletvekili sayısı azalsa bile dönem 
sonuna kadar kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir. 

6.3.5. Sayıştay Güçlendirilmeli:

Sayıştay’ın tüm kamunun ve siyasal partilerin mali denetimini hızla yaparak güncelleş-
tirmesi, bunun için de yeterli sayıda denetçi kadrolarıyla güçlendirilmesi gerekir. Ayrıca 
Sayıştay’a ve diğer denetim kurumlarına doğrudan yargıya gitme yetkisi verilmelidir. 

6.3.6. Yargı Reformu Yapılmalı:

Sorunlar ve deneyimler ışığında olabildiğince uzlaşmayla hızla derhal adalet dağı-
tıcı yargı reformu yapılmalıdır. 

6.3.7. Kamu Yönetimi Yeniden Yapılandırılmalı:

Bugün “kamu yönetimi” bir bilim dalıdır. Hakkında yüzlerce, binlerce, belki yüz bin-
lerce araştırma yapılmıştır. Değişik ülkelerdeki uygulamalar, deneyimler, örnekler 
vardır. Hep örnek alınan, hedef olan AB bu konuda iyi bir örnek olabilir. AB kamu 
yönetimine ilişkin ayrıntılı kurallar koydu, koşut olarak kurallara uygunluğu ödül-
lendirici düzenlemeler geliştirdi. Kuralların çiğnenmesine karşı acımasız yaptırım 
düzenekleri kurdu. 
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yararlanılabilir. 

6.3.8. Yerel Yönetimler El Yordamından Kurtarılıp Sistemleştirilmeli ve Kurumlaşmalı: 

Geçirilen deneyimler ışığında ve kesinlikle popülizmden arınmış, köklü ve bütün-
sel bir yerel yönetim reformuna gereksinim olduğu ve bu gereksinimin giderek ar-
tacağını varsaymak gerekir. Bu bağlamda yerel yönetimi el yordamından kurtarıp 
sistemleştiren ve belediye sayısını azaltan bir reforma kesinlikle gereksinim vardır. 

Tüm yerleşim birimlerinin belediyelere bağlanması olumlu ancak yetersiz bir uygu-
lanma oldu. Bunu tamamlamak için yapılaşmaya sınır konmalı; kıyılarda yapılaşma 
engellenmeli; yeşil, tarımsal alanlar ve su kaynaklarının korunması için kurallar ve 
düzenekler oluşturulmalı; daha alt yerel yönetim birimleri olan köy ve mahallelerin 
belediyelerle ilişkileri kurumsallaştırılmalıdır 

Ayrıca belediyeler, çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde sağlık, güvenlik, ulaşım, 
sanat, sosyal ve kültürel yaşam, kültürel miras, çevresel ve estetik kalite, kimlik ve 
aidiyet gibi olgularla “yaşanabilir” bir kent yaratan ve insanların mutluluğu için dur-
maksızın çaba sarf eden demokratik kurum modeli olarak yapılandırılmalı; popülist 
istihdamlarla şişkin kadrolar yaratamamaları ile ilgili düzenlemeler yapılmalı; aşırı 
borçlanmalar, çalışanlara karşı olan (özellikle sosyal güvenlik konularındaki) yüküm-
lülüklerin yerine getirilmemesi gibi yasa dışılıklara ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. 

6.4. Partiler Oligarşik Yapıdan Kurtarılmalı:

Siyasal parti harcamalarının saydam olması ve denetlenmesi için gerekli yasal dü-
zenleme yapılmalı, düzenek kurulmalı, bu bağlamda partilerin mali denetimi Sayış-
tay tarafından yapılmalıdır. 

Parti oligarşilerini önleyecek yasal düzenleme yapılmalı, bu bağlamda siyasal parti 
yönetimleri tüm partililerin oy kullanacağı, (denetlenebilen) seçimlerle belirlenme-
li; genel başkanlık dahil tüm parti makamları için süre sınırlaması getirilmelidir. 

Parti adaylarının daha geniş tabanlarda belirlenmesi zorunlu olmalıdır. ABD örne-
ğindeki, ön seçimlerde dileyen yurttaşların oy kullanabilmesi ilkesi çıkış yolu olabilir. 

6.5. Seçimlerle İlgili Antidemokratik ve Eşitliğe Aykırı Yasakçı Kurallar Değiş-
tirilmeli:

Seçim sisteminin antidemokratik ve eşitliğe aykırı kuralları değiştirilmeli, kamu gö-
revlilerine uygulanan fiilî ayrımcılık bertaraf edilmelidir. Bu bağlamda:
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kendiliğinden yaşama geçer. Tek seçim bölgesine geçilmez ve oy verme yöntemi 
ile biçimi aynen sürerse, seçim bölgeleri eşit sayıda milletvekili çıkaracak biçimde 
düzenlenmelidir. 

Seçim ittifakı yasağı kaldırılmalıdır. 

Bağımsız adaylarla sivil toplumun oluşturacağı oluşumlara seçime katılma hakkı 
verilmelidir. 

6.6. Halkoylamasına Gitme Kolaylaşmalı: 

KKTC siyaset kurumunda, “anayasanın iş yapmak için engel olduğu” anlayışı yaygın-
dır. Bu anlayış, anayasal değişiklik için Meclis’in üye tamsayısının üçte iki çoğunluk 
gerektirmesi yanında, halkoylaması ile halkın onayının gerekmesinden kaynaklanır. 
Özelikle de halkoylaması engel olarak görülür. 2010 seçimleri ile oluşan parlamen-
toda yer alan siyasal partiler, anayasanın değiştirilmesini kolaylaştırmak için “ana-
yasal değişikliklerin halkoylamasına gitmesinin önünü kesme”, başka bir anlatımla 
“Anayasa’yı değiştirerek anayasal değişikliklerin halkoylamasına sunulmasına gerek 
olmamasını sağlama”, kısaca engel gördükleri halkoylamasını yani seçmeni aşma 
konusunda uzlaştılar ama doğan tepki üzerine başlatılmış olan süreç ertelendi. 28 
Temmuz 2013 seçimlerinde konuyu gündeme getireceğini söyleyen partiler oldu. 

Oysa yapılması gereken Anayasa’nın değişmesi yönteminde seçmeni ortadan kal-
mak, halkoylamasız anayasa değişikliği yapabilme yetkisi almak yani halkoylama-
sına gitmeyi önlemek değil, halkoylaması sürecini basitleştirip kolaylaştırmak; kısa 
sürede yapılmasını sağlamak; daha sık ve daha çok halkoylamasına gitme olanağı 
yaratmaktır. Günümüzde teknolojinin, ulaşımın ve iletişimin geldiği aşamada, hal-
koylaması için iki aylık süreye gereksinim yoktur. Bir haftada, bilemediniz 15 veya 
21 gün fazlasıyla yeter. 

6.7. Cinsler Arası Eşitlik Sağlanmalı:

Siyaset kurumu, erkek egemen durumdan çıkarılmalı, kadınların siyasette yeri ol-
maları sağlanmalıdır. Bunun için toplumun iki cinsliliği anayasal kural olmalı, iki 
cinsten birinin tüm kamu kurumlarında, bu bağlamda parlamento ile belediye 
meclislerinde en az %40 oranında temsil edilme kuralı getirilmelidir. 

6.8. Sivilleşme Sağlanmalı:

Sivilleşme sağlanmalı, Geçici 10’uncu madde kaldırılmalıdır. Bu konu başarılamasa 
bile Geçici 10’uncu maddesi fobisini aşmak gerekir. 
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rak askerî mahkemelerin sivil konulara bakmamasına, polisin sivil otoriteye bağlan-
masına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ya da Sivil Savunma Başkanlığı’na bir Kıb-
rıslı Türk’ün atanabilmesinin yasallaştırılmasına engel olmadığını düşünüyorum. 

Popülizmin sistemleştirilmiş olması ve yağma ve ganimet anlayışı dolayısıyla siya-
set kurumuna güven kalmadığından bu konuda asıl önemli olan var olanın yerine 
ne konacağıdır. Bu konuda siyaset kurumunun olabildiğince güçlü bir konsensüs 
sağlaması önemlidir. 

6.9. Türkiye ile İlişkiler Kurumsallaştırılmalı:

KKTC Anayasası, Kıbrıs Türk Halkı’nı, “Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası” olarak nite-
ler. Bu niteleme, tarihsel bir gerçekliktir. Uluslararası hukuk da öyle der. Uluslararası 
ilişkiler ise bunu böyle gerektirir. 

Kıbrıs Türk Halkı, varlığını sürdürmek için direnip mücadele ederken tek bağlaşığı 
Türkiye ve Türk Halkı idi. Bugün de Türkiye Kıbrıs’ın garantörüdür ve garantör olarak 
Kıbrıs’ta vardır. 

Türkiye – KKTC ilişkilerinin bu gerçekler ışığında sorunsuz olması gerekirdi. Oya 
sorunlar vardır ve bu sorunlar iki taraftan da kaynaklanmaktadır. KKTC açısından 
sorunun siyaset kurumundan kaynaklandığı rahatça söylenebilir. 

KKTC siyaset kurumu, popülist eğilimlerden ve yağma ganimet anlayışından arındı-
rılıp ayakları üzerinde durabilen bir devlet yapısı ortaya çıkarmak zorundadır. Ancak 
o zaman, sistem gelecek kuşaklara göre politikalar uygulayan devlet adamları yetiş-
tirebilecektir. Türkiye siyasetçilerinin incitici söylemleri ile müdahalelerin kalkması 
ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumlaşabilmesi o zaman mümkün olabilecektir. 

Bu arada Türk yetkililerin incitici söylemlerine ve seçimlerle hükümet oluşumlarına 
yapılan müdahalelere karşı: 

•	 Kıbrıs Türk siyaset kurumu bütün olarak tepki vermelidir. 

Siyasal partiler, iktidarda ya da muhalefette olmalarına göre tepkilerini değiştirme-
meli, çıkarlarına olan söylem ya da müdahalelere alkış ya da çanak tutmamalı, 

Bu konuları iç politika ve popülizm malzemesi yapmamalıdır. 
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rasi Kültürünü Güçlendirecek Çalışmalar Yoğunlaştırılmalı:

KKTC yurttaşları yetiştiren eğitim sistemi, olabildiğince geniş tabanlı uzlaşma (kon-
sensüs) ile oluşturulmalı; sistemin yazboz tahtası yapılmasına, başka bir deyişle ikti-
darların (bazen yalnızca ilgili bakanın) iradesiyle değiştirilmesine olanak vermeyen 
yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Yurttaşların da demokrasinin büyük hastalığı popülizme çanak tutan yaklaşımlar-
dan kaçınmaları için sosyal sorumluluk duygusu ile demokrasi kültürünü güçlendi-
recek çalışmaların yoğunlaştırılmasına gereksinim vardır. Bu konuda sivil topluma 
ve medyaya da görev düşmektedir. 

Sonuç 

Kıbrıs Türk Halkı, tarihi boyunca yaşadığı travmaları, verdiği siyasal mücadele ve 
oluşturduğu siyasal yapılanmalarla aşmasını bilerek devletleşmeyi başardı. Ne 
yazık ki tarihi boyunca sorunlardan kurtulmayı, açmazları aşmayı başaran Kıbrıs 
Türkleri’nin siyaset kurumu, devletleştikten sonra sorun çözmede başarılı olamadı. 
Tersine kendisi sorun oldu ve ciddi biçimde tartışılır duruma geldi. Anavatan Türki-
ye ile ilişkiler ve ekonomi dahil, KKTC olarak açmazların ve yaşanan sorunların te-
melinde siyaset kurumu yatmaktadır. 

Bu durum Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceği için ciddi olumsuzluklar içermekte olup ar-
tık uzak bir olasılığa dönüşen Rum tarafı ile olası ortaklık aşamasına gelinse bile 
sorunlar yaşanılacaktır. 

Siyaset kurumunun sorun olmasındaki en büyük etken, yağma/ganimet anlayışı ile 
popülizmin sistem haline gelmesinden kaynaklanmakta, sistemleşen popülizmin 
yarattığı rant kültürü temsili demokrasiye olan güveni sarsmaktadır. 

Yapılması gereken, temsili demokrasiyi yaygınlaştırıp güçlendirirken, yağma an-
layışı ile popülist baskıları asgariye indirgeyecek önlemler almaktır. Bunun için de 
1960’da başlayan devletleşme sürecinin iyice irdelenmesi ve nerede, nasıl, niçin 
hata yapıldığının saptanması koşuldur. Bu yapılırken coğrafya ile toplumun küçük-
lüğünün popülist baskılar için uygun ortam yarattığı göz ardı edilmemelidir. 

Bütün değerlendirmeler, bu durumun ayırımında olmayan ya da değişik siyasal 
çıkar ve rant hesapları dolayısıyla gelinen noktayı görmeyen ya da görmezlikten 
gelen siyaset kurumu popülist baskılardan olabildiğince arındırılacak biçimde ye-
niden yapılandırılmadan, bir yere varmanın mümkün olmadığını göstermektedir. 
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olması, atılması gereken ilk ve en önemli adımdır, ancak tek adım olmamalıdır. 

Bana göre bünyemizi, koşullarımızı, güçlü popülizm eğilimlerini hesaba katarak 
yaşanan çıkmazlar aşabilecek, sorunları çözebilecek kendinize özgü (parlamenter, 
başkanlık, yarı başkanlık, meclis hükümeti, ya da başka) bir sistem bulunabilir. Yeter 
ki sistemin şimdiki zafiyetlerini taşımayacak ve “ilk seçimi düşünerek politika üreten 
politikacı” değil, “gelecek kuşakları düşünerek politika üreten devlet adamı” üretecek 
bir yapı oluşturabilsin!
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Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK
Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

KIBRIS’TA GALİ FİKİRLER DİZİSİ’NDE 
MÜZAKERE SÜRECİ VE TEMEL 
ÖZELLİKLERİ

Giriş 

Günümüz dünyasında hegemonya kurmak, yalnızca siyasî ya da askerî yöntemlerle 
değil, ideolojik araç ve gereçlerle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda küre-
selleşme adı altında uygulamaya konan ‘Yeni Dünya Düzeni’, özellikle büyük güçlerin 
dışında ulus-devletlerin ulusal politikalarını çıkmaza sokmakta ve bugünkü manevî 
değerleri temelinden sarsmaktadır. 

Esasına bu düzenin yönlendirmesiyle ortaya çıkan ana olgu, seçeneklerin olmadığı 
bir dünyayı tanımlamaktır ki, ‘tarihin sona erdiği’ ya da ‘ideolojilerin bittiği’ tezlerinin 
savunulmasına yol açmaktadır.1 Dolayısıyla bu dönemde her şeyin tek tipleştiğine 
dair vurgu yapılmıştır. 

Yaşanılan bu süreçte insanlar, kendi kültürlerinden koparak, evrensel ve baskın 
kültürlerin etkisi altına girmeye başlamışlardır. Özellikle ulusal kimliklerin dejene-
rasyonu, anlamlar dünyasında kimliksizleştirme sorununu oluşturmakta, ardından 
da ‘kültürsüzleştirme’2 söylemlerinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Pek tabiî ki 
bu durum, toplumların ekonomik, sosyal, siyasal alanda denetim yetersizliğine ve 
ulusal egemenliğinin yeniden sorgulanmasına neden olmaktadır. Özellikle bu du-
rum karşısında insanları, köklü ‘yapısal reformlardan’ çok, sorunların ertelenmesine 

1  Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Simavi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 65.
2  Tıpkı “Kıbrıslılık” veya “dünyalılaşma” kimliği gibi....
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içine ittiği de görülmüştür.3 Bu gelişmelerin bir sonucu olarak az gelişmiş ülkeler, iç 
politikanın yanı sıra dış politika alanında da kan kaybetmeye başlamışlardır. 

Aslında buraya kadarki değerlendirmeler, Kıbrıs gerçeğine de birebir uymaktadır. 
Çünkü Kıbrıs’taki halkların siyasal faaliyetlerinin resmî ve şeklî görünüşü, daha ger-
çekçi değerlendirmeler yapmaya uygun değildir. Bunun yerine siyasal faaliyetlerin 
özünün ve iç dinamiğinin araştırılmasına dikkat etmek gerekecektir. Özellikle Kıb-
rıs meselesine yönelik fonksiyonel ve davranışçı açıdan yapılan incelemeler,4 siyasal 
kararların kimler tarafından, nasıl alındığı, bunların oluşma süreci, sosyal grupların 
karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal 
değişme ve gelişme gibi sorunları,5 ana odak etrafında toplanan belli başlı alt konu-
lar olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Ne var ki, bu araştırmada ‘kim haklı’ tezi sorgulanmayacaktır. Özellikle burada mev-
cut sorununun adadaki halkları nasıl etkilediği ve algı düzeylerinin bundan ne ka-
dar etkilendiği sorunsalı örneklerle tartışılacaktır. 

Adadaki toplumların içinde bulunduğu dünya görüşüne istinaden düşünceleri bir-
birine yakın sosyal grupların, aynı konu üzerinde birbirinden farklı sonuçlara ulaşı-
yorlarsa da Kıbrıslı Türklerin/Rumların veya Türkiye/Yunanistan’ın o konu hakkında 
birbirinden farklı değerlendirmeler yapması büyük bir olasılıktır. 

Bu da gösteriyor ki, Kıbrıs meselesi, dışarıdan, örneğin Washington’dan yahut New 
York’tan, Brüksel’den veya Londra’dan bakınca öteki uluslararası sorunlara oranla 
çok daha basit görünse bile, aslında hiç de basit bir sorun değildir. Ama onu karma-
şık hâle getiren sebep ise oldukça basittir. 

Tarafların birbirine, özellikle Türklerin Rumlara karşı toplumsal güveni, neredeyse 
yok denecek kadar gibidir. Zaten bunu da kimse inkâr etmemektedir. Kaldı ki Genel 
Sekreter Butros Gali, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu bir raporda “iki taraf arasın-
daki güvensizlik uçurumunun derin olduğunu”6 vurgulaması boşuna değildir. 

Bu nedenledir ki taraflar, güvenmediği bir taraf ile anlaşmaya zorlandığı zaman, her 
öneriden kuşkulanma gayet doğaldır. Ancak Kıbrıs’ta bu durum, adeta histeri halini 
almıştır. Özellikle adadaki toplumlar, kendilerini tam manasıyla güvence altına alma-
dıkça, uluslararası nitelikteki herhangi bir belgeye imza atmamaya özen göstermek-
tedirler. İşte Kıbrıs’taki bu durum, paradoksal bir sıkıntıyı gündeme getirmektedir. 

3 Soyalp Tamçelik, Kıbrıs Meselesinin Çözüm Plânları (BM’nin 789 Sayılı Kararına Göre), Gazi Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2008, s. 92.

4 Bu konuda yapılan incelemelerin teorik alt yapısı için bkz… Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 4. 
Baskı, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1988, s. 29.

5 David Easton, The Political System, Alfred A. Knopf, New York, 1968, s. 129 vd.
6 Oktay Ekşi, “Kıbrıs’la İlgili Doğrular”, Hürriyet Gazetesi, 15 Aralık 1992, No:56231, s. 19.
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gerekecektir.7 Bugün Kıbrıs’ta barış için atılan bütün adımlar, aslında bu kaidenin 
üzerine oturtulacak abideyi oluşturmak içindir. Bundan dolayı toplumlararası gö-
rüşmeler, barışa atılan önemli adımlar olarak değerlendirilmektedirler. Bu bağlam-
da Gali Fikirler Dizisi’ne veya Annan Planı’na yönelik bütün girişimleri, Türklerle 
Rumlar arasındaki kalıcı barışı temin etmek için atılan adımlar olarak idealize edi-
lebilir. 

Bu uğurda yapılan en kapsamlı girişim, Gali döneminde ortaya çıkmıştır. Böylece 
Gali’nin girişimleriyle taraflar, yeni ve kapsamlı bir müzakere sürecine girmişlerdir. 
Bu araştırmada, Kıbrıs’la ilgili olarak New York’ta cereyan eden müzakerelerin ve 
pazarlığın iç yüzü ortaya konulacaktır. 

Bu araştırmada uygulanan yöntem konusuna gelince, konu esas itibarıyla süreç 
analizine dair bir yöntem uygulanmıştır. Dolayısıyla geleneksel hadise naklinin yeri-
ne, daha çok analitik tarih ikame edilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemle, Kıbrıs’ta ortaya 
çıkan bütünlüklü çerçeve anlaşmasının ilk nüvesinin nasıl oluştuğu, müzakere sü-
recinde yaşanan sıkıntıların nasıl halledildiği, tarafların tutum analizinin özellikleri 
ve sorunların geçici düzenlemelerle nasıl çözüleceği veya çözüm mekanizmasının 
nasıl çalışacağı tartışılacaktır. 

1. Gali Fikirler Dizisi’nin Ortaya Çıkması ve Safahatı:

Sovyet Rusya’nın yıkılmasından sonra dünyadaki siyasal sistem, kısmen yumuşama 
dönemine gidilmiştir. Bu yüzden mahalli sorunlar birbiri ardına çözülürken Batı itti-
fakını tehdit eden Kıbrıs sorununun çözülmemesi düşünülemezdi. 

Amerika’nın Lefkoşa Büyükelçisi Robert Lamb’ın da dediği gibi “BM Genel Sekreteriy-
le Güvenlik Konseyi, başka sorunlarla o kadar meşguldürler ki, onları Kıbrıs sorunuyla 
boş yere meşgul etmek doğru değildir”.8 Özellikle kriz merkezi olarak Orta Doğu’nun 
önem kazandığı bir dönemde, Kıbrıs meselesiyle NATO’nun güneydoğu kanadının 
askerî etkinliğinin azalmasına izin vermek, Soğuk Savaş dönemindeki sıkıntılardan 
çok daha ciddi sıkıntılara neden olacağı düşünülmektedir. Bu yüzden soruna taraf 
olanların ayak diretmesi halinde, baskıya daha fazla maruz kalacağını beklemek 
doğaldır.9 Özellikle 1990’lı yılların başında itibaren müzakerelerde güçlük çıkartan 
taraf olarak görülen Türklere daha çok baskı yapıldığı görülmüştür. 

Bunun üzerine KKTC yönetimi, 1989 sonbaharından başlayarak Kıbrıs meselesinde 
ilerleme kaydedilebilmesi için sorunun yeni bir kavramsal çerçeveyle birlikte ele 

7 Tamçelik, 2008:93.
8 Mehmet Arif Demirer, Türkün Onur Sorunu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Turhan Kitabevi, Ankara, 

1993, s. 71.
9 Kıbrıs Sorunu: Gelişmeler ve Görüşmeler, Dışişleri ve Savunma Araştırma Grubu, SİSAV Yayınları, İs-

tanbul, 1990, s. 74-75.
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BM Genel Sekreteri’ne bir belge sunmuştur.10 Türk tarafı belgede, Kıbrıs’ta iki taraf 
arasındaki ilişkilerin yeni bir anlayış biçimine göre şekillenmesi gerektiği açıklan-
mıştır.11 Buna göre Kıbrıs’ta gerçekçi, kalıcı ve adil bir çözümün bulunabilmesi için 
bazı temel ilkeler üzerinde anlayış birliğinin oluşturulması gerektiği savunulmuş-
tur.12 

Amerikan yönetimi ise ilk olarak Rum tarafında başkan seçilen Vasiliu’nun daha gi-
rişimci bir şahsiyet olmasından faydalanarak, Kıbrıs’taki süreci hızlandırmaya çalış-
mıştır.13 Bu amaçla Haziran 1989’da Nelson Ledsky’yi büyükelçi sıfatıyla ‘Kıbrıs Özel 
Koordinatörlüğü’ne atamıştır.14 Ancak Türk tarafının Ledsky’le ilgili görüşleri oldukça 
olumsuzdur. 

Türk tarafına göre ABD’nin, 1992 yıllına kadar adadaki anlaşmazlığın halledilebil-
mesi için Türk tarafının üzerinde baskı yapacağı düşünülmektedir.15 Ancak yeni 
temsilcinin görevi, ABD’nin sadece nüfuzunu kullanarak tarafları çözüme itmek de-
ğildir. Dolayısıyla tarafları bir ölçüde uzlaştırmak ve kalıcı çözüme ulaştırmak temel 
amaç olmuştur. Ne var ki onun görüşüne göre Denktaş ile Vasiliu arasındaki ciddi 
görüş farklılıkları vardır. Ona göre en temel farklılık Vasiliu’nun kalbinde geçmişe 
dair olayların yer almaması, Denktaş’ta ise kalbinin bunlarla dolu olmasıdır. 

Bu farklılığı ortadan kaldırabilmek için de BM Genel Sekreteri, dengeli bir açılım 
yapmış ve görüşmelerini bir belgeyle ortaya koymuştur. Ne var ki Türk tarafı “bu 
belge ile işe başlanmamı”16 diyerek olumsuz tavrını ortaya koymuştur. 

Bundan da anlaşılacağı üzere Amerikalı diplomatlar, çözümün önündeki en büyük 
engeli Denktaş olarak görmüşlerdir. Ancak Amerikan yönetimi, Kıbrıs’ta bir çözüm 
bulunacak ise Denktaş’la çalışmak zorunda olduğunu bilmektedir. Zira başka bir 
muhatap bulmak, onların elinde olan bir şey değildir. Bunun üzerine Denktaş’ı 
kontrol altında tutabilmek için onun üzerinde tek yetkili ve söz sahibi konumunda-
ki Ankara’yı devreye sokmak en etkili yöntem olarak görülmüştür. Ancak Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan bir toplantıda, bu konu konuşulurken Ankara’ya bas-

10  Halil Kepoğlu, Kıbrıs Sorunu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995, s. 46.

11  A New Pattern of Relationship in Cyprus: The Turkish Cypriot Proposals of 11 October 1981, PIO of 
TRNC, Lefkoşa, 1990, s. 2-4.

12  Seyit Yolak, 1571’den Günümüze Kıbrıs Türk Yönetimleri, KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, Lefkoşa 1989, s. 95.

13  Zehra Yalçınkaya Cerrahoğlu, Birleşmiş Milletler Gözetiminde Kıbrıs Sorunu İlke İlgili Olarak Yapılan 
Toplumlararası Görüşmeler (1968-1990), Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 101; Kepoğlu, 
1995:45. 

14  Sabahattin İsmail, Self-Determinasyon ve Kıbrıs Türk Halkı, Kastaş Yay., İstanbul, 1990, s. 293.
15  Nasuh Uslu, “Kıbrıs Sorunu ve ABD”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi-Bugün ve Yarın, Editör-

ler: İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, Ankara, HD Yayıncılık ve Matbaacılık, 2001, s. 154.
16  Demirer, 1993:165-166.
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Ankara üzerinde daha etkili olacağı düşünülmüş ve AB’nin süratle devreye sokul-
ması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Fakat bu unsur da Amerikan yönetiminin 
doğrudan elinde olan bir araç değildir.18 Washington, o aşamada BM Genel Sekre-
ter’ini desteklemekten başka bir şey yapabilecek durumda değildir. 

Denktaş’ın 1990 Şubat’ında New York’ta Rum lideri Vasiliu ile yaptığı ikili görüşme-
de, Vasiliu’nun Türk tarafına self-determinasyon hakkını tanımaması, siyasal eşitlik 
ve Türkiye’nin garantörlüğü gibi birçok temel prensibi reddetmesi yüzünden so-
nuçsuz kalmıştır.19 

Kıbrıs’ta toplumlararası görüşmelerin Mart 1990’da başarısızlığa uğramasından20 
sonra Amerikan yönetimi, Kıbrıs konusunda Türk-Yunan diyalogunun yeniden 
başlatılması için şartların uygun olduğu sonucuna varmıştır. Genel kanı, Bush’un 
Arap-İsrail anlaşmazlığında olduğu gibi Kıbrıs sorununu çözmek için uluslararası bir 
konferansın toplanmasına sıcak baktığı yönündedir. Fakat Bush, Körfez Savaşı’nda 
kendisinden destek gördüğü Türkiye’yi gücendirmemek için bu konuda baskı yap-
maktan kaçınmıştır.21 Amerikalılara göre görüşmelerin önündeki en büyük engel, 
Denktaş’ın gittikçe ayak diretir hâle gelmesi ve Türkiye’deki istikrarlı bir hükümetin 
bulunmamasıdır 22

Gerçekten de bu tıkanıklık Özal’ın, Türk hükümetlerinin Kıbrıs görüşmelerine da-
hil olmama yönündeki geleneksel politikasını terkederek, 29 Mayıs 1991 tarihinde 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’taki liderler arasında dörtlü bir toplantı yapılması öne-
risiyle aşılmıştır.23 Ancak George Bush’un, konuya ilişkin olarak Özal, Mitsotakis ve 
Vasiliu’ya önem vermesi, buna karşın Ankara ziyaretinde Denktaş’la görüşmeyerek 
onu ötelemesi, dikkat çekici bir durum olarak değerlendirilmiştir. Aslında bu du-
rum, Amerikalıların Denktaş’tan duydukları rahatsızlığının bir göstergesi olarak gö-
rülmüştür. Bu yüzden Kıbrıs Türk liderliği rencide olduğunu hissetmiş ve Amerikan 
teşvikli toplumlararası görüşmelere soğuk bakmasına neden olmuştur. Ne var ki 
Washington yönetimi, Kıbrıs sorununu çözmek niyetindedir. Ama daha çok Ankara 
ve Atina’nın, Kıbrıs’taki soydaşları üzerinde baskı yapmasını istemektedir. Bu ise her 
iki ülkedeki kamuoyunun pek kabul edebileceği bir şey değildir.24 Sonuçta Cum-

17  Uslu, 2001:155.
18  Yılmaz Polat, Washington Entrikaları, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1999, s. 97.
19  Kepoğlu, 1995:48.
20  “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices”, Security Council, S / 21183, 8 

March 1990, s. 4.
21  Suha Bolükbaşı, “The Turco-Greek Dispute: Issues, Policies and Prospects”, Clement H. Dodd (ed.), 

Turkish Foreign Policy: New Prospects, The Eothen Press, Huntingdon, 1992, s. 51.
22  Ian O. Lesser, “Bridge or Barrier? Turkey and The West After The Cold War”, Graham Fuller et al., 

Turkey’s New Geopolitics: From The Balkans to Western China, Boulder, 1993, s. 112.
23  Süha Bölükbaşı, Barışçı Çözümsüzlük, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 332. 
24  Clemenet H. Dodd, The Cyprus Imbroglio, Huntingdon: The Eothen Press, London, 1998, s. 43; Bo-

lükbaşı, 1992:32-33.
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gözünde prestij kaybetmiştir.25 

Aslında Özal, her iki anavatanın da 1959 yılındaki gibi adada bulunan ‘soydaşları’26 
üzerinde yumuşatıcı bir etki yapabileceğini ve böylece daha kolay taviz verebilece-
ğini düşünmüştür. Özal, özellikle bu öneriyi yaparken, AB’yle olan ilişkilerini tamir 
etmeye ve Rumların, sorunu uluslararasılaştırma çabalarını önlemeye çalışmıştır. 

Özellikle 1991 yılında BM ve ABD heyetleri ile görüşen Özal’ın esnek bir tutum 
takınması, ister istemez Genel Sekreter Gali’yi umutlandırmış ve “Ankara’daki gö-
rüşmelerden sonra tarafların anlaşmaya varabileceğine ve üst düzey bir toplantının 
Eylül 1991’de gerçekleşebileceğine yönelik umutların” arttığını bildirmesine neden ol-
muştur.27 Gerçekten de Gali, Özal’ın Denktaş’ı toprak paylaşımı konusunda gerekli 
tavizleri vermeye ve bir miktar Rum mültecinin, kuzeye dönmesini kabul etmeye 
zorlayacağına inanmıştır.28

İşin ilginç yanı bu önerinin, TBMM’ye karşı sorumlu olan Türk hükümetinden de-
ğil de Cumhurbaşkanı Özal’dan gelmesidir. Özal, 1991 yılı içinde Kıbrıs konusunda 
‘Dörtlü Konferans’ yapılmasını önermiştir. Esasında o güne kadar sorunun iki toplum 
arasında görüşülmesini savunmuş olan Türkiye’nin, bu anlayışına değişiklik getir-
mesi dikkat çekicidir. Özal’ın önerisine göre Kıbrıs sorunu, sadece KKTC, GKRY, Tür-
kiye ve Yunanistan29 arasında ele alınmalıdır. 

Mitsotakis’e göreyse görüşmelere Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk temsilcisi, Türkiye, 
Yunanistan ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin katılacağı bir “Dokuzlar 
Konferansı”30 şeklinde olabileceği yönündedir. 

Sonunda ABD ve Genel Sekreter, Türkiye’nin ‘Dörtlü Konferans’ önerisine sıcak 
baktıklarını açıklamışlardır. Bunun üzerine Cuellar, 28 Haziran 1991 tarihinde BM 
Güvenlik Konseyi’ne sunduğu şifahi bir raporda, Kıbrıs meselesinin çözümü için 
Türkiye’nin önerdiği ‘Dörtlü Zirve’ toplantısını kabul edilebileceğini açıklamıştır. 
Ardından Temmuz ayının içinde önce Atina’ya, sonra da Ankara’ya uğrayan Bush, 
Özal’ın önerdiği ‘Dörtlü Konferansı’ benimsediğini vurgulamıştır.31 Ancak Atina’nın 
bu konudaki isteksizliği her ortamda gündeme gelmeye başlamıştır. 

25  Uslu, 2001:157.
26  Bölükbaşı, 1992:332.
27  “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S 

/ 24472, 21 August 1992; Statement by The Secretary-General on His Mission of Good Offices in 
Cyprus, Wednesday, 27 March 1991, Prg. 13.

28  Cyprus Broadcasting Corporation, 8 June 1991, FBIS / WE, 10 June 1991, s. 40.
29  Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878-1960)-Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, C. I-II., İstan-

bul, 1984, s. 105.
30  Kepoğlu, 1995:51; Bölükbaşı, 2001:333.
31 Kepoğlu, 1995:51; Zaim M. Necatigil, The Cyprus Question and The Turkish Position in Internatio-

nal Law, Revised 2. Edition, Biddles Ltd Guildford and King’s Lynn, Oxford University Press, London, 
1998, s. 105; Şükrü S. Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993), Ümit Yayıncılık, 
Ankara, 1993, s. 105.
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Bush’un istediği gibi Eylül ayının içinde yapılmamasına engel olmuştur. ANAP 
hükümetinin erken genel seçime karar vermesi ve Türkiye’de seçim ortamı içinde 
Kıbrıs’la ilgili esaslı adımlar atamayacağının görülmesi, ‘Dörtlü Konferansın’, seçim 
tarihi olan 20 Ekim’den öteye atılmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Bush, Eylül 
ayı içinde Başbakan Yılmaz’a ve Cumhurbaşkanı Özal’a ayrı ayrı mektup yazarak,32 
gelişmelerden duyduğu üzüntüyü bildirmiştir. 

Bu yüzden 11 Ekim 1991 tarihinde Güvenlik Konseyi’nin aldığı 716 sayılı karar, 
Konsey’in Kıbrıs’la ilgili olarak uluslararası nitelikli üst düzey toplantının yapılama-
masından duyduğu üzüntüyü belirtmesine neden olmuştur.33 

Hatırlanacağı üzere Cuellar, Kıbrıs ile ilgili son raporunu Güvenlik Konseyi’ne 19 Aralık 
1991 tarihinde sunmuştur. Raporda, bir yandan “egemenliğin bölünmezliği”34 düşünce-
sine yer vermekte, öte yandan da Rum tarafının Türkler üzerinde egemenlik kurma ça-
balarını geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Ancak Cuellar görüşmelerin sonunda, yapılacak 
anlaşmanın her iki topluma ayrı ayrı sunulacağını belirtmiştir. Böylece BM nezdinde Cu-
ellar, Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkını teyit ettiğini göstermiştir. 

Ne var ki kısa bir süre sonra BM’de Genel Sekreter değişmiş ve 1 Ocak 1992 tarihinden 
itibaren yeni bir Genel Sekreter ile yola devam edilmiştir. Hâl böyle olunca yeni Genel 
Sekreter, çözüm bulma çabalarına iyi niyet misyonu çerçevesinde yoğunluk kazandır-
maya çalışmıştır. Özellikle 1992 yılının ilk aylarından itibaren bu yoğunluk dikkat çek-
meye başlamıştır. Çalışmalar, BM Genel Sekreteri’nin iki tarafta da istişare hâlinde yü-
rüttüğü Fikirler Dizisi’ne dayalı ‘Çerçeve Taslağı’35 üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. 

1992 yılında BM Genel Sekreteri Butros Gali’nin arabuluculuğunda yapılan toplum-
lararası görüşmelerde, onun hazırladığı Fikirler Dizisi, çözüm için uygun bir çerçeve 
olduğu gerekçesiyle Amerikalılarca da tasvip edilmiştir. Ayrıca bu dönemde Genel 
Sekreter, iyi niyet görevini terk ederek, zorlayıcı yöntemlerle toplumlararası görüş-
meleri yürütme yöntemini seçmiştir. Önerilen çözüme topyekûn olarak ‘evet’ veya 
‘hayır’ şeklinde cevaplar istemeye veya “bu sorunu sınırlandırılmış bir sürede sonuç-
landıracaksınız; bunu yapmazsanız BM Güvenlik Konseyi’ne giderim”36 şeklinde uygu-
lamaların ağırlık kazandığı görülmüştür. 

Bunun üzerine 5-9 Şubat 1992 tarihleri arasında BM temsilcileri Camillion, Feissel 
ve Kavanagh’ın başkanlığında, Lefkoşa’da Vasiliu ve Denktaş arasında görüşmelere 
başlanmıştır. Görüşmelerde, “Kapsamlı Çerçeve Anlaşması Taslağı” ile beraber Fikirler 
Dizisi de ilk kez tartışılmıştır. 

32  “Bush’un Mektubu”, Cumhuriyet Gazetesi, 20 Eylül 1991, No:95474, s. 1.
33  UN Security Council Resolution 716 (1991), 11 October 1991.
34  Kepoğlu, 1995:52.
35  Kepoğlu, 1995:75.
36  Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 1995, s. 60.
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nezaretinde başlayan ve Ankara, Atina ile Lefkoşa arasıdan yapılan mekik diploma-
sisinde Fikirler Dizisi ele alınmıştır. Böylece taraflar arasındaki görüş ayrılıkları orta-
dan kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Bunun dışında Kıbrıs’ta toplum liderleriyle ayrı ayrı müzakereler yapılmıştır. Yapılan 
görüşmeklerde her iki tarafın resmî pozisyonları arasında çok derin görüş ayrılıkla-
rı olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden görüş farklılıklarının ortadan kaldırılmaması 
halinde ilerlemenin sağlanamayacağı açık bir şekilde görülmüştür.37 Özellikle ta-
raflar arasında egemenlik, toprak, yer değiştiren kişiler, dönüşümlü başkanlık, cum-
hurbaşkanlı ve yardımcılığının seçimleri konusunda büyük görüş farklılıkları vardır. 
Yine de umudunu kaybetmeyen Gali, Güvenlik Konseyi’ne, Kıbrıs’la ilgili “iyi niyet 
girişimine” ilişkin ilk raporunu, 3 Nisan 1992 tarihinde sunmuştur. Gali, Güvenlik 
Konseyi’ne verdiği raporda, Kıbrıs’ta tarafların birçok konuda benzer görüşlere sa-
hip olduklarını, ancak toprak paylaşımı ve mülteciler konusunda38 ilerleme kayde-
dilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Bunun üzerine Güvenlik Konseyi, 10 Nisan 1992 tarihinde 750 sayılı kararı kabul 
etmiştir. Kararda, Genel Sekreter’in her şartta Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi-
nin ve “gerektiğinde Konsey’in doğrudan desteğini almasının”39 şart olduğunu ifade 
etmiştir. Aslında bu kararın, önceki kararlardan çok farklı olduğunu ortaya koyması 
açısından önemlidir.40 Hâl böyle olunca Türk tarafı, bu kararın uluslararası camianın 
Rum tarafına sıcak baktığı endişesine kapılmasına neden olmuştur. 

Kaldı ki Genel Sekreter, ilk kez olarak bu raporda ‘Fikirler Dizisi’ne yer vermiştir. 
Böylece Genel Sekreter olmasından sonra Gali, sorunun çözümü açısından zemin 
oluşturabileceğini düşünmüş ve ‘Fikirler Dizisi’ni41 ortaya atma ihtiyacı hissetmiştir.42 
Gali’ye göre bu çözümde, siyasal eşitlik, ulaşılacak sonucun her iki tarafça da kabu-
lü, tek egemenlik ve tek uluslararası kişilik, temel fikirlerdendir. Buna göre serbest 
dolaşım hakkı, yeni anayasanın kabulü ile sağlanacak, yerleşim ve mülk edinme 
hakkı nihaî toprak43 düzenlemelerinin ardından geçerlilik kazanacaktır. 

750 sayılı kararın kabul edilmesinin ardından, Genel Sekreter’in temsilcileri, 8-15 
Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs’ta her iki tarafla ve Türk-Yunan hükümetleriyle görüş-
me yapmak üzere bölgeyi ziyaret etme kararı almışlardır. Genel Sekreter’in temsilci-

37  Necatigil, 1998:xviii.
38  “Report of Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 23780, 3 April 

1992, s. 5.
39  UN Security Council Resolution 750 (1992), 10 April 1992, s. 2.
40  Tamçelik, 2008:98.
41  “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 24472, 21 

August 1992, Annex to The Report.
42  Suha Bölükbaşı, “Boutros-Ghali’s Cyprus Initiative in 1992: Why Did It Fail?”, Middle Eastern Studies, XXXI 

(July 1995) 3, s. 467-480.
43  Bölükbaşı, 2001:299.
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edilmişlerdir. Her iki Başbakan da BM tarafından sürdürülen çabayı güçlü bir şekilde 
desteklerini açıklamışlardır. 

Bölgedeki görüşmelerin ışığında Genel Sekreter, 1 Haziran 1992 tarihinde, her iki 
toplum liderine birer mektup yazarak, Kapsamlı Çerçeve Antlaşması’na ilişkin Fikirler 
Dizisi üzerinde, gerekli görülecek makul bir zaman dilimi içerisinde anlaşmak üzere 
kendilerini, 18 Haziran 1992 tarihinde başlayarak, BM’nin New York’taki merkezinde 
bir araya gelmeleri için davette bulunmuştur. Davet mektubunda, Genel Sekreter 
ve temsilcilerinin, çeşitli başlıklar altında fikir ürettiklerini ve bunların uzun bir tar-
tışma sürecinden sonra geliştirdiklerini belirtmiştir.44 Daha sonraki görüşmelerde ise 
bu fikirlerin, her iki tarafın çıkarlarına ve makul kaygılarına yanıt verecek nitelikte ele 
alındıklarını, gerektiğinde de bunları değiştirildiklerini belirtilmiştir. Bununla birlikte 
Genel Sekreter, her iki lidere New York’ta yapılacak görüşmelerde aynı yöntemin de-
vam edileceğini ifade etmiştir. Ayrıca her iki lidere, Güvenlik Konseyi’nin 750 (1992) 
sayılı kararına dayanılacağını ve sekiz başlığın tümünü içeren Fikirler Dizisi’nin oluş-
turulmasının artık mümkün olduğunu belirtmiştir. Ancak belgelere, Fikirler Dizisi’nin 
bölünmez bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiği de nakşedilmiştir. 

Bunun üzerine 1 Haziran 1992 tarihinde her iki toplum liderine davet mektubu gön-
derilmiş ve yapılacak toplantılarda bölünmez bir bütün olarak bu anlaşmanın olabi-
lirliliğinin araştırılacağı belirtilmiştir. Alında bu ifadenin perde arkasında kalan yanı, 
sekiz başlıklı Fikirler Dizisi’nin dolaylı görüşmeler yolu ile sonuca varılabileceğinin 
göstergesidir. Ayrıca 750 (1992) sayılı karar doğrultusunda, dikkatlerin ‘toprak ayar-
lamaları’ ve ‘yer değiştiren kişiler’ üzerinde odaklanacağı da ifade edilmiştir. Bunun 
üzerine her iki liderin sekiz başlık üzerinde anlaşma menzilinde girmesi hâlinde, 
nihaî anlaşmanın imzalanacağı düşünülmektedir.45

Görüşmeler, ‘doğrudan müzakereler’ adı altında ve Butros Gali’nin görüş farklılıkları-
nı gidermek için Denktaş ve Vasiliu ile ayrı ayrı görüşmesi tarzında 18 Haziran 1992 
tarihinde başlamıştır.46 Bu tarihten sonra Fikirler Dizisi’nin gerçekleşmesi için yapı-
lan müzakerelerle dolu bir döneme geçilmiştir. 

Görüşmeler başlamadan önce Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileri, 
Denktaş’la görüşmüşler ve statükonun devam edemeyeceğini ve “toprakların şim-
diki gibi adaletsiz dağılımının sürdürülemeyeceğini”47 belirtmişlerdir. 

44  “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, 
No:2035, s. 6-8; “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security 
Council, S / 24472, 21 August 1992.

45  “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, 
No:2035, s. 6; “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security 
Council, S / 24472, 21 August 1992, s. 6.

46  Tamçelik, 2008:99.
47  Bölükbaşı, 2001:334.
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Ankara’da yaptığı görüşmelerde, tarafların mevcut durumla ilgili reaksiyonlarını 
ve önerilerini belirlemekle geçmiştir. Hâl böyle olunca, Fikirler Dizisi’nin muhteva-
sı, her iki tarafın da çıkar ve kaygılarını, makul ve adil bir tarzda yansıtılma çabası 
içinde detaylandırılmasına ve değiştirilmesine neden olmuştur. Ağustos 1991’de 
Ankara’da yapılan görüşmelerin sonucunda, bazı konularda, iki taraf arasındaki gö-
rüş ayrılığının devam etmesine ve toprak ayarlamalarının daha iyi bir şekilde yapıl-
masına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. 

Özellikle bu süreç sonunda ortaya çıkan Gali Fikirler Dizisi, Kıbrıs’ta imzalanacak 
anlaşmanın temeli olacağına dair görüşler önem kazanmıştır. Ancak BM’nin 8 Ekim 
1991 tarihli raporunda, kapsamlı çerçeve anlaşmasını sonuçlandırmak için Eylül’de 
üst düzey nitelikli bir toplantının yapılmasına ilişkin beklentilerin gerçekleşmediği 
ifade edilmiştir.48 

Güvenlik Konseyi, yine de 716 (1991) sayılı kararla Fikirler Dizisi’nin hazırlanmasın-
da kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle vurgulamış, ancak bu işi nihayetlendirirken 
karşılaştığı zorluklar karşısında kaygısını dile getirmiştir. Konsey, önceki kararlarında 
olduğu gibi Kıbrıs meselesinin çözümü, siyasî bakımdan eşit iki toplumdan oluşan 
bir ‘Kıbrıs Devleti’ temeline dayandığı şeklindeki tutumunu yeniden teyit etmiştir. 

Bu yönü ile ortaya çıkan Gali Fikirler Dizisi, kapsamlı anlaşmanın önemli bir unsuru 
olarak görüldüğü ve adil bir çözüm için temel oluşturulabileceği tezine dayanmış-
tır. Özellikle önemli konular arasında zikredilen toprak ayarlamaları ve yer değiştiren 
kişiler konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmesi halinde, kapsamlı bir çözüme 
ulaşılabileceğine olan inanç artmıştır. 

Aslında Fikirler Dizisi, Kıbrıs’ta çözümün temelini teşkil eden ve üzerinde mutabık 
kalınan konuları birleştiren ilk plandır. Şöyle ki:

Her şeyden önce Kıbrıs adası, Rum ve Türk toplumlarının ortak yurdu olduğu bir kez 
daha teyit edilmiştir. Bu toplumların ilişkileri, genel manada bir çoğunluk-azınlık iliş-
kisi değil, ‘Kıbrıs Devleti’nde iki toplumunun ilişkisi niteliğinde olacağı tasarlanmıştır. 
Bu nedenle aranan çözüm, her iki toplum tarafından karara bağlanmalı ve her iki-
since de kabul edilebilir olmalıdır. Ayrıca mutabık kalınan anlaşmada, her bir toplu-
mun kültürel, dinî, sosyal ve dil kimliğine saygı gösterilmesi esas olacaktır. Bundan 
da anlaşılıyor ki, kapsamlı çerçeve anlaşmasına ilişkin Fikirler Dizisi’nin hazırlanması 
ve bu uğurdaki çabaların ortaya çıkması kayda değer bir iş olarak tarihe geçmiştir.49 

48  Tamçelik, 2008:99.
49  “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8; “Güvenlik 

Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM 
Önerileri, Tarih: 10 Nisan 1992, s. 8.
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inancını belirtmiş ve zamanın büyük bölümünü Fikirler Dizisi olarak adlandırdığı 
çözüm taslağını Denktaş’a kabul ettirmekle geçirmiştir.50 Esasında diğer Genel Sek-
reterlerden farklı olarak Gali, küçük detaylar üzerinde bile durmuş, hatta bunlarla 
ilgili olarak bazı pazarlıklar yapmış ve Denktaş’ı sık sık “eğer işbirliği yapmazsan, Gü-
venlik Konseyi adada kendi çözümünü uygulayacak”51 şeklinde tehdit dahi etmiştir. 
Dolayısıyla Kıbrıs’taki çözüm müzakerelerinde ciddi bir taraf olarak ortaya çıkmıştır. 

Aslında Genel Sekreter’in amacı, kendi tasarlayıp hazırladığı çözüm plânını bir an 
önce uygulamaktır. Bunun üzerine Genel Sekreter, “iki tarafın üzerinde mutabık kal-
dığı veya BM’nin bütün belgelerine”52 atıfta bulunacak bir formülü uygulamaya karar 
vermiştir. Buna göre New York’ta gerçekleştirilecek görüşmelerde, BM tarafından 
atıfta bulunulması beklenen belgeler aşağıdaki gibidir:

1. 186 (1964) BM Güvenlik Konseyi Kararı
2. 1977 Denktaş – Makarios Zirvesi
3. 1979 Denktaş - Kyprianu Zirvesi
4. 1980 Genel Sekreter’in Açış Konuşması
5. 1981 Genel Sekreter’in Değerlendirme Belgesi
6. 541 (1983) BM Güvenlik Konseyi Kararı
7. 550 (1984) BM Güvenlik Konseyi Kararı
8. 1984 Viyana Çalışma Noktaları
9. 17 Ocak 1985 Doruk Anlaşması Taslağı53

10. 29 Mart 1986 Çerçeve Anlaşma Taslağı54

11. 716 (1991) BM Güvenlik Konseyi Kararı
12. 750 (1992) BM Güvenlik Konseyi Kararı
13. 774 (1992) BM Güvenlik Konseyi Kararı

50  Butros Gali’nin “Fikirler Dizisi” için bkz… “Secretary-General, Set of Ideas on An Overall Framework 
Agreement on Cyprus”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: BM Önerileri, Tarih: 1992, s. 7.

51  Bölükbaşı, 2001:334.
52  Cerrahoğlu, 1998:107.
53  KKTC’nin 1983’teki ilânından sonra her iki taraf, Güven Artırıcı Önlemler ilkesi çerçevesinde mesele-

nin hâlli için ayrıntılı bir taslağın oluşturulmasına çalışmıştır. BM kontrolünde yapılan dolaylı görüş-
melerde anayasal düzenlemeler, dış kuvvetlerin çekilmesi, 1959-1960’tan günümüze gelen Garanti 
ve İttifak Anlaşmaların durumlarının ne olacağının belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için bkz… 
Ellen B. Laipson, Cyprus: Status of U. N. Negotiations, USA Foreign Affairs and National Defense 
Division-March 8, 1990, Washington, 1990, s. 4.

54  1985 yılında Denktaş ve Kiprianu, New York’ta zirve toplantısında buluşmuşlardır. Bu tarihte ya-
pılan görüşmeler, 1984 yılında yapılan dolaylı müzakerelerde elde edilen fikirlerin metne girmesi 
ile başlamıştır. Kıbrıs Türk tarafı genel olarak bu önerileri kabul etmiştir. Rum tarafı ise bu önerileri 
görüşmelerin sadece temeli olabileceğini belirtmiştir. Fakat imza atmak için istekli olmadıklarını bil-
dirmişlerdir. BM, her iki tarafın isteklerini karşılamak içinse azamî dikkat göstereceğini ve bu uğurda 
değişiklik yapabileceğini ifade etmiştir. 1985 Nisanında BM’nin yaptığı değişiklik paketini ise Kıbrıslı 
Rumlar kabul etmiştir. Ne var ki bu kez Kıbrıslı Türkler reddetmişlerdir. 1986 Martındaki değiştirilmiş 
yeni öneri paketine ise Kıbrıslı Rumlar karşı çıkmış ve karşı atağa geçerek, yeni bir öneri sunmuşlar, 
meselenin hâlli için uluslararası bir konferansın toplanarak çözümü hızlandırıcı çalışmaya gidilebile-
ceğini belirtmişlerdir. Bu süreç için bkz... Laipson, 1990:4.
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Yunanistan’daki 21 Nisan 1967 tarihindeki askerî darbenin lideri Albay Yorgo Papa-
dopulos, Türkiye ile dost olmanın Yunan çıkarları için çok önemli olduğuna inanan-
lardan birisidir. Papadopulos, 1972 sonbaharında, Selanik Orduevi’nde verilen bir 
akşam yemeğinde gazeteci Cem Başar’a şöyle demiştir:

“Komşu, sana bir plânımı açıklamak istiyorum. Yabancılar, asırlarca bizi birbirimize 
düşman ettiler. Bunun acısını halklarımız çekti. Buna bir son vermek istiyorum. Ama-
cım, Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs’ı içine alacak bir federasyonun kurulmasına çalış-
maktır. Sınır, pasaport, gümrük ortadan kalksın. Ticaretimizi birleştirelim. Ordularımız, 
tek savunma gücü olsun. O zaman bütün problemler ortadan kalkar, devletlerimiz 
güçlü, milletlerimiz mutlu olur”.55 

Albay Papadopulos bu görüşünde samimi olup olmadığı bilinmese de o günden 
bugüne federasyon teklifinin adadaki toplumlara uygulanması için çok büyük gay-
ret sarfedildiği bir gerçektir. 

Aslında Kıbrıs için çözüm arayışında olanların her şeyden önce gerçekçi olmaları 
şarttır. Özellikle bu kişiler, adanın jeopolitik ve jeostratejik konumunu,56 adadaki in-
sanlar arasındaki din, dil, ırk farklılıkların ve iki toplumun birleşmesi hâlinde doğabi-
lecek problemleri göz önüne alması57 ve bu çözümde, çok hassas bir dengenin var 
olduğunu kabul etmesi gerekecektir. Zira Kıbrıs sorununun özü üzerinde anlaşma 
olmadıkça hiçbir şeyin olmayacağı açıktır.58 Bu yüzden uluslararası camianın, her-
hangi bir çözüm için baskı yapmasına gerek yoktur. 

Her şeyden önce Kıbrıs’ta tartışılan “federasyona dayalı çözüm neden şarttır” tezi iyi-
ce tartışılmalıdır. Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için ille de federal bir çözüm mü olması 
gerekmektedir? Esasından bu tür hipotetik sorular, amaca ulaşmak için fikrî terbi-
yeden öteye geçmeyen unsurlardır. Zira Bülent Ecevit’in59 de belirttiği gibi federal 

55  Cem Başar, Yunan Oyunu Türk – Yunan İlişkilerinin Gerçek Yüzü, V Yayıncılık, İstanbul, 1988, s. 15.
56  Adanın stratejik ve jeopolitik konumunu için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Adasının Jeopolitik ve 

Jeostratejik Önemi”, Türk Kültürü Dergisi, (1995) 386, s. 321-330; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’taki İngiliz 
Üslerinin Stratejik Önemi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, VIII (2011c) 1, s. 1510-1539; Hayati Ak-
taş ve Soyalp Tamçelik, “The Importance of Cyprus Island in Geopolitical Theories”, The East Medi-
terranean and Cyprus: Economic and Political Relations: Cooperation and Integration from Past to 
Future (15-16 December 2010) Girne-TRNC, Ercan Gündoğan (ed.), GAU Press, TRNC, 2011, s. 63-76; 
Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ın Batı Dünyası Açısından Jeopolitik Önemi ve Siyasî Algılamaları”, II. Ulus-
lararası Kıbrıs Sempozyumu-(21–25 Ekim 2010 İzmir), Cilt III, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Ulvi Keser, 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları, Motif Matbaacılık, Ankara, 2011b, s. 225-282; Soyalp Tamçelik, 
“Jeopolitik Teoriler Açısından Kıbrıs’ın Önemi”, Center For Turkish Studies Portland State University 
Occasional Paper Series, III (2011a) 1, s. 1-32

57  Kıbrıs Gerçeğinin Bilinmeyen Yönleri, Uluslararası İlişkiler Ajansı Yayınları - INAF, İstanbul, 1992, s. 5; 
Unknown Aspects of The Cyprus Reality, International Affairs Agency, Istanbul, 1992, s. 5.

58  “Papulyas Karamsar”, Simerini Gazetesi, 12 Ekim 1994, No:4281, s. 11; “Rum Basın Bülteni”, Türk 
Ajansı Kıbrıs Arşivi (TAK), 12 Ekim 1994, s. 11.

59  Bülent Ecevit, Bağımsızlık ve Özgürlük, Söz Yayınları, İstanbul, 1984, s. 19.
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ve kanlı hatıralar bırakan federal olmayan çözümler, yerini tarihe bırakmışlardır. Bu 
yüzden federal bir sistem, “Kıbrıs’ta kurulabilecek en iyi sistemdir”60 tezi ön plana çık-
mıştır. Özellikle adaya müdahale eden hükümetin başında olan Ecevit bile 1974’ten 
sonra hazırladığı birçok raporda bunu açıkça ifade etmiştir.61 

Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri eski Bakanı Rolandis, “Kıbrıslı Türklerin ve Rumların 
geçmişte yaşadıkları kötü anılardan ve deneyimlerden kurtulabilmek için en iyi çözüm 
yolunun federasyon olduğu ortadadır. Aksi hâlde en küçük olay dahi felakete yol aça-
bilecek konumdadır”62 demiştir. 

O yüzden federasyon, en makul çözüm şekli olarak vasfını her zaman için korumuş-
tur.63 Ancak federal devletin yetkilerinin ne olacağı, belirsizliğini koruyan bir konu-
dur.64 Bir başka deyişle esas sorun Federal Cumhuriyetin, federe devletler üzerinde-
ki yetkilerinin asgaride bulunup bulunmayacağıdır.65 

Aslında BM’nin önemli görevlerinden biri de uluslararası alanda barışın ve güvenli-
ğin korunmasıdır.66 Bu yüzden BM, Kıbrıs meselesinde bugüne kadar ‘Waldheim’ın 
Değerlendirmeleri’, ‘Cuellar’ın Görüşleri’, ‘Çalışma Esasları’, ‘Gündem’, ‘Anlaşma Taslağı’ 
ve ‘Kapsamlı Çerçeve Antlaşması’67 adı altında bir dizi çözüm önerileri sunmuştur.68 
Lakin BM’nin bu önerilerle ilgili hükümleri, hukukî olmaktan çok siyasî69 bir mantık-
la hazırlandığı görülmüştür. 

60  R.R. Denktash, The Cyprus Triangle, 2nd. Edition, K. Rustem and Brother, New York, 1988, s. 57-58.
61  Necatigil, 1998:82.
62  Greek Cypriot Anti-Federation Statements, Ministry of Foreign Affairs and Defence Turkish Republic 

of Northern Cyprus, Nicosia, 1998, s. 8.
63  Keesing’s, Contemporary Archives, New York, 1965-1966, s. 20267.
64  Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devletin Yasama Organı ve Özellikleri”, Ya-

kındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2009a) 1, s. 20-50; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması 
Düşünülen Federal Devlette Yargı Organları ve Temel Özellikleri”, Türkiye Günlüğü Dergisi, (2009b) 
96, s. 197-223; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federasyonun Yapısal Özellikleri”, 
Tarihin Peşinde - Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2009d) 2, s. 211-223.

65  1997 Yılı Sonu İtibarıyla Kıbrıs Sorunu, Dış Politika ve Savunma Grubu, SİSAV Yayınları, İstanbul, 
1998, s. 4; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Sistemde Cumhurbaşkanı ve 
Yardımcısının Görev ve Yetkileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, XI (2009c) 42, s. 75-96; Soyalp Tam-
çelik, “Kıbrıs’ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 
(2009e) 17, s. 55-84.

66  Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika İlkeler-Kavramlar-Kurumlar, 4. Baskı, Attila Kitabevi, Ankara, 
1993, s. 547.

67  “Nikos Rolandis: Kyprianu Criticized The Greek Cypriot Leadership for Pursuing An Intransigent Anti-
Federation Policy”, Agon Newspapers, 12 December 1984, s. 6; Greek Cypriot Anti-Federation State-
ments, 1998:6.

68  Tamçelik, 2008:101-102.
69  M.Sabir Aydın, Avrupa Topluluğu Entegrasyonu ve Türkiye’nin Ulusal Yönetimine Tesirleri, Gazi Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilgiler Anabilim Dalı Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara, 1992, s. 61.
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mantıklı ve uzlaştırıcı bir çözümden geçtiği esastır. En azından bu tür çabalar, çey-
rek yüzyıldan beri sürdüğü aşikârdır. Aslında çözüm için söz konusu olan şey, ya bir 
federasyonun kurulmasıdır ya da adanın kesin olarak bölünmesidir.70 Birinci formül, 
resmî seçenek olarak hâlen gündemdedir.71 İkincisiyse büyük oranda pratikte ya da 
“gelmekte alan taksim”72 görünümüyle varlığını sürdürmektedir. Hatta 1977 (Maka-
rios-Denktaş) ve 1979 (Kiprianu-Denktaş) bildirileri çerçevesinde mantıklı ve her iki 
tarafı da gözeten iki bölgeli federasyon fikri,73 BM’nin ayrıntılı ve bütüncüllüklü öne-
rilerine matuf Cuellar paketi ve Gali fikirler dizisi gibi önerilerle ortaya konmuştur.74 
Ancak uzlaştırıcı bu çözümün temeli, Güzelyurt ve Maraş’ı yaklaşık %5 oranında 
bir kısmının iadesinden geçmektedir.75 Bunun anlamı ise Kıbrıslı Rum göçmenle-
rin yaklaşık üçte ikisinin eski yerlerine geri dönmesidir.76 Buna paralel olarak adada 
Türklerin güvenliği sağlanacak, ekonomik ve sosyal açıdan kendilerine çok daha 
geniş imkânlar sağlanacak ve Rumlarından etkili bir biçimde korunacaktır.77 

Hâlbuki BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ta Özel Temsilciğini yapmış olan Hugo Gobi, 
federalizmin kökeninde sosyal kaynaşma olduğunu ve sosyal açıdan kaynaşama-
yan toplumların federal bir çatı altında birleşmelerinin imkânsız olmadığına işaret 
etmektedir.78 Fakat her vesile ile Kıbrıs’ta, iki kesimli federasyonun kabul gördüğü 
de söylenmektedir. Çünkü 1977’den beri her iki taraf da bu formüle “evet” demişler 
ve BM’nin önüne bu formülü koymuşlardır. Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi de 
“tarafların kabul ettiği iki kesimli federasyon”79 üzerinde çalışmış ve her iki tarafın da 
kabul edebileceği Fikirler Dizisi gündeme gelmiştir. 

Aslında daha önceki tarihlerde, İngiliz-Fransız gizli antlaşması olan Syces-Picot ile 
Ortadoğu’da aşiretlerden oluşan ayrı ayrı ve küçük devletçikler kurulmuştur. Ardın-
dan yine İngilizlerin etkisiyle Hindistan’dan kopartılarak, Pakistan ve Bangladeş gibi 
iki ayrı devlet daha oluşturulmuştur. Günümüzde ise bazı Avrupalı devletlerin hayat 
sahasına giren Balkan ülkelerinde, etnik atomizasyon çalışmaları devam ettiği bir 
gerçektir. Özellikle dünyada etnik atomizasyon çalışmaları devam ederken, neden 

70  Alexis Heraclides, Yunanistan ve Doğudan Gelen Tehlike Türkiye Türk-Yunan İlişkilerimde Çıkmazlar 
ve Çözüm Yolları, Çev. Mihalis Vasilyadis ve Herkül Millas, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 248.

71  Monteagle Steams, Entangled Allies: US Policy Towards Greece, Turkey and Cyprus, Council on Fore-
ign Relations Press, New York, 1992, s. 124.

72  Richard Haass, Conflicts Unending: The United Stales and Regional Disputes, New Haven: Yale Uni-
versity Press, 1990, s. 69-70.

73  Peter McDonald, “The Problem of Cyprus”, Adelphi Papers, International Institute of Strategic Studi-
es, (Winter 1989), s. 56.

74  Keith Kyle, Cyprus: In Search of Peace, Minority Rights Group Report, London, 1997, s. 99-101.
75  Farid Mirbagheri, Cyprus and International Peacekeeping, Hurst and Co., London, 1998, s. 130.
76  Oliver P. Richmond, Mediating in Cyprus: The Cypriot Communities and The United Nations, Frank 

Cass, London, 1998, s. 87.
77  Stephen Ryan, Ethnic Conflict and International Relations, Aldershot, Dartmouth, 1995, s. 55-58.
78  Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Meselesinde Son Durum, Raif Denktaş Eğitim Vakfı Yayınları No: 2, Lefkoşa, 1996, s. 60.
79  İrfan Ülkü, “KKTC Üstüne Blöf Çekmek”, Ortadoğu Gazetesi, 2 Eylül 1998, No:78189, s. 12.
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yapılmaktadır? Aslında bu tartışmalı bir konudur. Özellikle bu sorusunun cevabı, 
sanıldığı gibi kolay değildir. Zira bu sorunun cevabı “halkların kardeşliği” retoriğiyle 
de açıklanacak nitelikte değildir. Kaldı ki dünyanın çeşitli bölgelerinde parçalanma 
planları yürürlüğe konurken, Kıbrıs’ta tam tersi uygulanmasının rastlantı olmadığı 
aşikârdır. 

Kıbrıs’ta özel temsilci Gobi’nin de dediği gibi BM’nin arzusu, Kıbrıs’ın ‘yeniden birleş-
mesi’ yönündedir.81 Ancak bunun zor olduğunu, tarihten gelen husumetin ve olay-
ların buna engel olduğunu belirtmektedir. Özellikle o, ortada göz yumulamayacak 
veya en azından kale alınması gereken bir ‘ayrılığın’ var olduğu gerçeğini unutmamak 
gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu nedenledir ki, BM’nin sadece ‘birleşmelidirler’ mantı-
ğına dayanan yaklaşımın, meselenin hâllinde yeterli olmayacağı aşikârdır. Dolayısıyla 
meselenin hâlli için nedenleri bilmek ve bunların oluşturduğu tepkileri anlamak gere-
kecektir.82 Özellikle 1963’ten 1974 yılına kadar BM metotları ile sağlığa kavuşamamış 
bir meselenin, yeni bir karar sistemi ile çözüme kavuşması doğal karşılanmamalıdır. 

Zira Gobi, adadaki görevi esnasında, mini veya orta paket önerilerinde, kendisinin 
de bulunduğunu ve bunların, meselenin hâllinde yararlı olmadığını üzülerek belirt-
miştir.83 Bundan hareketle Gobi’nin düşüncesi, oluşturulacak federasyonun ‘politik 
denge’84 ve ‘yapısal kapasite eksikliği’85 olmamasına özenle dikkat edilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Çünkü Kıbrıs’ta, federasyon veya konfederasyon formülüne dayalı her-
hangi bir çözümün bulunması oldukça zordur. Bu zorluk, her iki toplumun bir birine 
karşı psikolojik86 olarak duyduğu güven eksikliğinden kaynaklandığı ortadadır.87 

Şu bir gerçek ki, Kıbrıs sorunu, BM teşkilâtı çerçevesinde ve onun kararları esas alı-
narak çözümlenmesi istenmektedir. Dolayısıyla bütün taraflar, BM Genel Sekreteri 
ile işbirliği yapmak zorundadırlar. 

Aslında Türk tarafı, Kıbrıs sorununu BM çerçevesinde halledilmesine karşı değildir. 
Ancak bunu, daha da daraltarak ‘BM kararları çerçevesine’ hapsetme fikrine karşıdır-
lar.88 Çünkü bu kararlar, Kıbrıslı Türklerin eşit şartlarda dinlenmediği, hatta söz hakkı 

80  Mikdat Çakır, “Genel Olarak Kıbrıs Adası’nın Özel Olarak KKTC’nin Jeopolitik Pozisyonunun Harp Sos-
yoloji Kriterleri Açısından Değerlendirmesi”, Proceedings of The Second International Congress for 
Cyprus Studies 24-27 November 1998, Volume: 2, Eastern Mediterranean University Congress for 
Cyprus Studies Publications, Gazimağusa, 1999, s. 539.

81  Tamçelik, 2008:103.
82  Denktaş, 1996:59.
83  Denktaş, 1996:59-60.
84  Michael Moran, Sovereignty Divided Essays on The International Dimensions of The Cyprus Prob-

lem, CYREP, Nicosia, 1998, s. 78.
85  Hugo Gobi, Conflict and Negotiation 1960-1980, London, 1989, s. 21.
86  Hugo Gobi, Rethinking Cyprus, Tel-Aviv University Press, Tel-Aviv, 1993, s. 76.
87  Michael Stephen, The Cyprus Question, The British-Northern Cyprus Published by Parliamentary 

Group, London, 1997, s. 98.
88  Tamçelik, 2008:103.
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lere uymayan kararlar olduğuna inanmaktadırlar. Gerçekten de Kıbrıs’ın iki halka 
dayalı bağımsızlığının yok edilmesi için kanlı bir darbe tertipleyen militarist Rum 
kitleleri, bu darbede başarılı olamadılarsa da tüm Kıbrıs’ın meşru lideri olarak tanın-
masına ve Kıbrıs meselesinde yargıç mevkiine oturmasına yol açmışlardır.89 Böyle-
likle Makarios, silahla yapamadığını, tek yanlı BM kararları ile elde etmiş oluyordu. 

1988 yılından bu yana yapılan görüşmeler, beklentilerin ötesinde istenilen sonucu 
vermemiştir. Bu durumu gözleyen Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi’nin 649/1990 
sayılı kararı ile başlayıp 789/1992 sayılı kararı ile şekillendiğine inandığı bir süreç 
içinde Çerçeve Antlaşma taslağını, toplumların liderleriyle birlikte hazırlamak ilkesi-
ni bir kenara bırakarak, söz konusu taslağa ışık tutacak ‘Fikirler Dizisi’ni, bizzat kendi-
sinin ortaya koyduğu bir yöntemle açıklamıştır.90 Böylece ilgili taraflar, işbu dizideki 
fikirlerle görüşlerini sınırlandırmak zorunda kalmışlardır. 

İşte bu anlayış içinde Genel Sekreter, 21 Ağustos 1992 tarihindeki raporuna yeni 
bir ‘harita’ eklemiş ve buna resmiyet kazandırmıştır. Böylece 1992 yılında BM, bu-
güne kadar hazırlanmış olan en kapsamlı çözüm plânını,91 dönemin BM Genel 
Sekreteri’ne atıfla, Gali Fikirler Dizisi92 olarak gündeme getirmiştir. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs eski Koordinatörü Nelson Ledsky’in dediği gibi 
yapılacak şey, bir araya gelip federal bir çözümün asgarî şeklinin nasıl olacağı üze-
rinde anlaşmak,93 sonra bununla ilgili olarak Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkart-
mak ve bu kararın 1992 Gali Fikirler Dizisi ile birleştirilerek bir bütün hâlinde Güven-
lik Konseyi aracılığıyla uygulamaktır. 

Aslında bu belge, her bir tarafın fikirlerini ve BM’nin temel konular üzerindeki 
görüşlerini apaçık bir şekilde ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Ancak şu 
önemlidir ki, BM’nin pozisyonu, sadece Fikirler Dizisi’nden ibaret değildir.94 Bu di-
ziden başka, Güvenlik Konseyi’nin 1974’den bu yana Kıbrıs hakkında aldığı kararlar 
da BM’nin pozisyonunu oluşturmaktadır. Fakat asıl önemli olan BM Genel Sekreteri 
Butros Gali’nin 1992 yılında ortaya attığı ‘Fikirler Dizisi’, iki kesimli ve iki toplumlu bir 
federasyonu kurabilecek midir veya ilgili tarafların ulusal çıkarlarına hizmet edecek 
nitelikte midir? Asıl sorgulanması gereken bu husustur. Hatta daha da ileri giderek 
Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması halinde 1974 öncesine dönülüp dönül-

89  “A Loose Translation of The Response by President Denktash to The Soviet Proposals”, Kıbrıs Mektu-
bu, (1987) 2, s. 47-48.

90  Kıbrıs Sorunu ve Türkiye, SİSAV Yayınları, İstanbul, 1993, s. 6-7.
91  “Butros Gali’nin Raporu”, Fileleftheros Gazetesi, 4 Nisan 1992, No:6542, s. 1-2; “Rum Basın Özetleri”, 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basın Özetleri, Tarih: 4 Nisan 1992, s. 1-2.
92  Varoluş Yolumuz, 2. Baskı, CTP Yayınları, İleri Matbaacılık, Lefkoşa, 2001, s. 6.
93  “Empoze Çözüm”, Cyprus Weekly, 30 Eylül 1994, No:4270, s. 6; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 30 Eylül 1994, s. 6.
94  “Vasiliu’nun Demeci”, Haravgi Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:258, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

12 Kasım 1992, s. 2-3.
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adanın bölünmesine ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yok olmasına neden olacağı düşün-
cesi ne ölçüde doğrudur? Aslında bütün bu sorulara rağmen BM Genel Sekreteri 
Butros Gali’nin geliştirdiği ve ‘Gali Fikirler Dizisi’ olarak anılan önerileriyle, Kıbrıs’ta 
federasyon temelline dayalı yeni bir çözüme doğru gidildiği izlenimi vermiştir.96 

Yapılan inceleme sonunda görünen odur ki, sorununun çözümüne ilişkin temel 
kabul edilen Gali Fikirler Dizisi, aslında bilinen anlamda bir federasyon içermemek-
tedir.97 Her şeyden önce kurulmak istenen devlette yer yer konfederal, yer yer de 
federal öğeler içermektedir. 

Genel Sekreter’in eski sözcü Fred Eckard’ın da ifade ettiği gibi, BM için zaten adada 
Denktaş’ın istediği gibi her iki toplumun siyasî eşitliğinin bulunduğunu, iki toplum-
lu ve iki bölgeli federal bir devlete dayalı, barışçı bir çözüme alternatif olan başka bir 
çözümün olamayacağını belirtmiştir.98

Bu açıdan bakıldığında 789 sayılı karar, hâlâ daha geçerlidir ve BM’nin barış çaba-
larının temel direği gibi görünmektedir. Diğer bir deyişle Güvenlik Konseyi’nin 789 
sayılı kararı, 26 yıllık bir gecikmenin ardından ete kemiğe bürünen ve icra edilebilen 
ilk kapsamlı çözüm planıdır. 

Bu yüzdendir ki, BM Genel Sekreteri, daha önceki anlaşmaların hiç birinin bu denli 
geniş kapsamlı bir çözüm plânı olmadığı için her iki tarafa da zorla kabul ettire-
bileceğine inanmıştır. Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu çerçevesinde hazırladığı 
‘öneri paketi’99 Güvenlik Konseyi’nce aynen desteklenip onaylamıştır. Böylece Genel 
Sekreter, Güvenlik Konseyi’nden aldığı iyi niyet misyonunu bir tarafa bırakarak, ‘ara-
buluculuk’100 ilkesi ile hazırladığı çözüm plânını uygulamaya koymuştur. 

Türkiye’nin Atina eski Büyükelçisi Nazmi Akıman’ın da ifade ettiği gibi 789 sayılı ka-
rar, bundan önce alınan kararlara oranla daha sivridir ve altından daha zor kalkıla-
bilecek niteliktedir.101 Ama bu da sonuçta diğerleri gibi bir karardır. Özellikle Kıbrıs 
sorununda yol gösterici ve rehber niteliğinde olan önemli bir plandır. 

Genel Sekreter Butros Gali’nin, daha çok Kıbrıs sorunuyla ilgili iki yardımcısının, 
yani Camillion ve Feissel’in görüş ve raporlarına dayalı olarak hazırlayıp, 15 Temmuz 

95  Bununla ilgili olarak bkz… Şahin Alpay, “Çözüm Çok Uzakta”, Milliyet Gazetesi, 23 Ocak 1998, 
No:120954, s. 11.

96  Sami Kohen, “Denktaş’ın Tercihi: TC-KKTC Federasyonu”, Milliyet Gazetesi, 28 Mart 1998, No:85665, s. 
12; Bolukbasi, 1995:471.

97  Şahin Alpay, “KKTC Ana Muhalefet Partisi Lideri Mehmet Ali Talat’a Göre Kıbrıs Sorunu”, Milliyet Ga-
zetesi, 10 Mart 1997, No:95211, s. 14.

98  “Denktaş’tan İki Devlet Şartı”, Milliyet Gazetesi, 29 Mart 1998, No:96325, s. 1.
99    Necatigil, 1998:399.
100  Necatigil, 1998:399.
101 Leyla Emeç Tavşanoğlu, Türk-Yunan Akîller Tartışılıyor, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1998, s. 53.
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Konseyi’nin 26 Ağustos 1992 tarihinde yaptığı toplantıda benimsenerek, BM belge-
si olarak tarihe geçmiştir. Gerçi 774 sayılı Güvenlik Konseyi kararının 3. maddesiyle 
kapsamlı bir anlaşma taslağına esas olabileceği de belirtilmiştir. 

Fikirler Dizisi’nin başlangıcında, ‘Amaçlar’ ara başlığı altında, Kapsamlı Çerçeve 
Anlaşması’nın 1977 ve 1979 üst düzey anlaşmalarıyla ilgili BM kararları ve özellikle 
367 (1975), 649 (1990), 716 (1991) ve 750 (1992) sayılı kararlara dayandırıldığı belir-
tildiği görülmüştür.102 Aslında anlaşmanın, Kıbrıs’la ilgili BM kararlarına dayandırıl-
dığının belirtilmesi, sakıncalı bir durum yaratmaktadır. Çünkü 1964 yılında bu yana 
alınmış birçok BM kararı vardır ve bunların hangilerinin adil ve kalıcı bir çözüm için 
uygun olduğu tartışmalı bir konudur. Bunun içinde yanlış, tek yanlı ve çözüm çaba-
larına yarardan çok, zarar getiren kararlar da mevcuttur. Bu nedenle BM kararlarına 
herhangi bir atıfta bulunmaktan ziyade, iki zirve anlaşmasıyla sıralanan 367, 649, 
716 ve 750 sayılı kararların esas alındığının belirtilmesi, ileride çıkması beklenen 
bazı tartışmaların başında itibaren önlenmesi sağlanacaktır. 

Özellikle amaç bölümünde söz konusu olan şey, Kıbrıs’ın Rum ve Türk toplumlarının 
ortak vatanı olduğunun, her iki toplum arasındaki ilişkilerin azınlık veya çoğunluk 
ilişkisi şeklinde olmadığının, aksine Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki iki toplumun 
siyasal eşitlik prensibine göre dayandığının belirtilmesi, olumlu ve gerçekçi bir 
yaklaşım olarak kayda geçmiştir.103 Bu, Kıbrıs Türk toplumunun uzun yıllardan beri 
üzerinde durduğu ve ısrarla savunduğu bir gerçeğin, uluslararası camia tarafından 
kabulünün bir nişanesidir. 

Diğer bir olumlu yaklaşım ise ‘Kapsamlı Antlaşma Taslağı’nın iki toplumun siyasî eşit-
liğini, kabul edip güvence altına alacağını vurgulamasıdır.104 Federal Hükümet’in 
tüm organlarında her iki toplumun etkin katılımı ve onayının gerekeceği hususu 
belirtilmekle beraber, daha sonraki bölümlerde kararların alınmasında ve uygu-
lanmasında istenilen düzeyde ve kapsamda bir formül ortaya konulamadığı gibi, 
Rum toplumunun daha egemen ve daha üstün konuma geçmesine yol açabilecek 
önerilere de yer verilmektedir.105 Dolayısıyla çok ayrıntılı unsurlar içeren bu karara, 
dikkatle bakmakta büyük yarar vardır. Raporda belirtildiği gibi Güvenlik Konseyi, 
iki liderin Fikirler Dizisi’nin bütün maddelerini görüştüklerini ve bazı konularda an-
laşma sağlandıklarını ve bunun tatmin edici bir biçimde not ederek, her iki tarafın, 
Genel Sekreter’le birlikte bir araya gelme konusunda anlaşmaya varmasını mem-
nunlukla karşıladığını açıklamıştır.106 

Bütün bunlardan sonra raporun içeriğine geçilmesinde fayda vardır. Her şey-
den önce rapor, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Kapsamlı Çerçeve 

102  Ahmet Gazioğlu, “Fikirler Dizisinde Neler Var, Neler Yok-I”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, X (Mayıs 1997) 3, s. 13.
103  Tamçelik, 2008:105.
104  Gazioğlu, 1997:13.
105  Tamçelik, 2008:105.
106 Soyalp Tamçelik, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la İlgili 789 Sayılı Kararı ve Buna Bağlı Top-

rak Hukuku”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13 - 17 Kasım 2000, C. III (Kıbrıs Sorunu ve Turizm), 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları: 15, Gazimağusa, 2000, s. 396.
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İkinci bölüm, üzerinde tartışılan fikirlere vakfedilmiş olup, üçüncü ve son bölümde 
ise Genel Sekreter Butros Gali’nin bizzat kendisinin vardığı sonuçları ve tavsiyeleri 
içermektedir.107

Bundan hareketle BM Çözüm Plânı’nın tam metni, 24 sayfadan ve 8 ana başlıktan 
oluşmaktadır. Başlıklar itibarıyla değerlendirilecek olursa:

1.  Bütünlüklü Hedefler 

2.  Yönlendirici İlkeler

3.  Federasyonun Anayasal Yönleri

 a) Federal Hükümetin Yetki ve Fonksiyonları

 b) Federal Hükümetin Yapısı, Oluşumu ve İşleyişi

 c) Özgürlükler, Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Dahil, Temel Haklar

4.  Güvenlik ve Garantiler

5.  Toprak Ayarlamaları

6.  Yer Değiştirmiş Kişiler

7.  Ekonomik Gelişme (Kalkınma) ve Güvenceler

8.  Geçici Düzenlemeler108 şeklindedir.109 

Görüldüğü gibi görüşmelerden sonra ortaya çıkan Fikirler Dizisi, Kapsamlı Çerçeve 
Antlaşması’nın önemli sayıda öğeleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. Bu öğeler, birçok 
kimse tarafından kalıcı bir anlaşmanın temel unsurları olarak görülmüştür. Yeter ki 
önemli konularda, özellikle de toprak düzenlemeleri ve yer değiştiren kişiler110 konu-
sunda açıklık getirilsin. 

Türk tarafının ‘Fikirler Paketi’, Rum tarafının ‘belge’ veya Genel Sekreter’in de ‘Fikirler 
Dizisi’ diye nitelendirdiği,111 Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin öneriler özetle şu şe-
kildedir:

•	 Kurulacak federal cumhuriyet, anayasa açısından iki toplumlu (bi-communal), 
toprak yönünden iki kesimli (bizonal) olacak. 

107  “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8; “Güvenlik Konseyi 
Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Önerileri, Tarih: 10 
Nisan 1992, s. 8.

108  Mehmet Ali Akpınar, “Birleşmiş Milletler Çözüm Plânının Tam Metnini Açıklıyoruz”, KKTC Başbakanlık Enfor-
masyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: Öneriler Paketi, Tarih: 1992, s. 1; Tamçelik, 2000:396.

109 “Güvenlik Konseyi, Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: 
BM Çözüm Planları, Tarih: 10 Nisan 1992, s. 1; “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 
10 Nisan 1992, No:524, s. 8; “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, 
Security Council, S / 24472, 21 August 1992, s. 1. vd.

110  “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8.
111  Tamçelik, 2008:106.
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•	 İki federe devlet eşit yetkilere sahip olacak. 
•	 Her federe devlet, bir toplum tarafından yönetilecek ve her topluma kendi böl-

gesinde nüfus çoğunluğu ve daha fazla mülkiyet hakkı tanınacak. 
•	 İki toplum, federal hükümetin bütün organlarına ve kararlarına sonuç alıcı şe-

kilde katılacak. 
•	 Federal Bakanlar Kurulu ve Federal Alt Meclisi 7’ye 3 oranında, Federal üst Mec-

lis (Senato) ise eşit sayıda temsilcilerden oluşacak. 
•	 Federal devlet, tek ve uluslararası şahsiyete ve egemenliğe sahip bulunacak ve 

bu devlette tek vatandaşlık geçerli olacak. 
•	 Dolaşım özgürlüğü, federal cumhuriyetin kurulmasıyla beraber uygulanacak. 

Yerleşme ve mülk edinme özgürlükleri ise göçmenlerin evlerine dönüşü konu-
sunda anlaşma sağlandıktan sonra uygulanacak. 

•	 Her iki taraf, diğer toplumun yönetimi altına geçen bölgeye yerleşecek kişilerin 
miktarı konusunda anlaşmaya varacak. 

•	 Yerleşme ve mülk edinme özgürlükleri, anlaşmanın yapılmasından sonra yü-
rürlüğe girecek. 

•	 Göçmenlerin evlerine dönüşü, toprak düzenlemesine paralel şekilde gerçekle-
şecek. Bu çerçevede, bugün KKTC sınırları içinde kalan bir bölüm toprak, Rum-
lara devredilecek. 

•	 Nihaî hedef, adanın askerden arındırılması olacak. Antlaşmayla birlikte yabancı 
askerlerin büyük bölümü çekilecek. 

•	 1960 Garanti Anlaşması aynen kalacak, ancak günün şartlarına uydurulacak. 
•	 Eski yerlerine dönmek istemeyen göçmenler, mallarına karşılık tazminat alacaklar. 
•	 İki toplumun, eşit olarak yararlanacağı bir ekonomik kalkınma modeli uygula-

nacak ve AT (daha sonra AB) üyeliğinin Kıbrıs Türklerinin ayrı referandumuna 
sunulacaktır.112 

Bu dışında Genel Sekreter, taraflara önerdiği ana ilkeleri iyice incelemelerini, daha 
sonra “çözüme gidecek görüşmeler”113 için tekrar kendisiyle bir araya gelmelerini 
istemiştir. Böylece diplomatik dilde, “Kıbrıs’ta Bütünlüklü Bir Anlaşma Çerçevesine 
İlişkin Fikirler Dizisi”114 olarak adlandırılan BM çözüm plânı, Türk/Rum toplum liderle-
riyle Genel Sekreter’in gözetiminde ve eşit şartlarda, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı 
bir çözüme kavuşturulması yönünde atılmış ciddi bir adım olarak kayda geçmiştir. 
Bundan hareketle raporun içeriğine bakıldığı zaman şunları söylemek mümkündür. 
Her şeyden önce raporun toplamı 24 sayfadan oluşmaktadır. Raporun ilk 17 sayfa-
sında tarafların siyasal pozisyonları özetlenmiştir.115 Özellikle raporun birinci parag-

112 Tamçelik, 2008:106-107.
113 Tamçelik, 2008:107.
114 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992, s. 1. vd.
115  “Kıbrıs Raporu”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Çözüm Önerileri, Ta-

rih: 23 Kasım 1992, s. 1; “Vasiliu’ya Seçim Hediyesi”, Kıbrıs Gazetesi, 22 Kasım 1992, No:7541, s. 12.
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ırafında, 26 Ağustos 1992 tarihinde Güvenlik Konseyi tarafından alınan 774 sayılı 

karara atıfta bulunularak, bu kararın 10. paragrafında bir anlaşmaya ulaşılamaması 
hâlinde, başarısızlığın nedenlerinin belirlenmesi ve sorunun çözümü için Güvenlik 
Konseyi’ne alternatif yolların tavsiye edilmesinin öngörüldüğü anımsatılmaktadır. 
Aslında bu durum, bugüne kadar ilk kez belirtilmiştir. 

Raporun ikinci paragrafındaysa geçmiş raporlara ve müzakerelerin ilk iki turdaki 
gelişmelere değinen Gali, üçüncü paragrafın sonunda Kıbrıs’taki statükonun ya-
şayabilecek bir seçenek olmadığını ve Güvenlik Konseyi’nin, sorunun çözümü için 
yeni alternatif hareket tarzlarını değerlendirmesi gerektiğini bir önceki raporunda 
olduğu gibi tekrarlamıştır. 

Raporun 4. paragrafında ise Güvenlik Konseyi’nin 1992 yılının sonuna kadar kalı-
cı bir anlaşmaya varılmasını istediği ve şimdiki statükonun kabul edilemeyeceğini 
vurguladığı anımsatılırken, beşinci paragrafta ise Genel Sekreter’e ait temsilcilerin 
9-22 Ekim tarihleri arasında Kıbrıs’taki iki tarafla, aynı zamanda Yunanistan ve Türki-
ye yetkilileriyle de çeşitli temaslar yaptığı belirtilmiştir. 

Raporun 6. paragrafı ile 43. paragrafları arasındaki 37 paragrafta, 28 Ekim ve 11 Ka-
sım tarihleri arasında yapılan üçüncü tur görüşmelerinde müzakere edilen konuları 
ve tarafların pozisyonları incelenmiştir. Bu bölümde tarafların pozisyonları belirti-
lirken, müzakerelerin, üçüncü turunda hazırlanan ve gayri resmî nitelikteki ‘Tespit 
Belgesi’nde açıklananların mukayeseli görüşler olduğu görülmüştür. Böylece Butros 
Gali, bu tutumuyla, daha önce “gayri resmî bir çalışma belgesi” olarak nitelendirdiği 
‘Tespit Belgesi’ne de resmiyet kazandırmış oldu.116 

Genel Sekreter raporunda, Türk tarafının bazı görüşleri ile Fikirler Dizisi’nin temel 
esasları arasında farklılıklar olduğunu belirtmekle beraber, Türk tutumunu genel 
olarak kötülememiştir. Ayrıca raporda, şimdiki statükonun kabul edilemeyeceği 
yinelenmekle beraber, bunun sona erdirilmesi için herhangi bir önlem alınması hu-
susunda da önerisi olmamıştır. 

Genel Sekreter’in bu tespitleri ve önerileri arasında, Türk askerlerinin sayısının azal-
tılarak 10 yıl önceki düzeye indirilmesi, Rumların silahlanmasının durdurulması, 550 
sayılı Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Maraş’ın BM’nin kontrolüne verilmesi, Yeşil 
Hat üzerindeki hareket kısıtlamalarının ve yabancı ziyaretçiler için uygulanan kısıt-
lamaların azaltılması, yeniden yakınlaşma çabalarının önlenmemesi ve BM gözeti-
minde bütün adada nüfus sayımının yapılması117 da vardır. 

Genel Sekreter Gali’nin bu önerilerinden amaçladığı, iki toplumlu ve iki kesimli bir 
federasyonun kurulmasını sağlamaktır. Bu yüzden anlaşma taslağının metni, tarafla-

116  Tamçelik, 2008:108.
117  “Genel Sekreter’in Önerileri”, Fileleftheros Gazetesi, 21 Kasım 1992, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK 

Arşivi, 21 Kasım 1992, s. 1.
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ral Cumhuriyet’te etkili işbirliğinin oluşmasını ve her iki halkın güvenliğini sağlaması 
mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu metin, tasarı118 mahiyetinde de olsa önemlidir. 

Her şeyden önce BM Genel Sekreteri’nin hazırladığı ve 101 maddeden oluşan bel-
ge, Güvenlik Konseyi’nden 774 sayılı kararı ile hayat geçmiştir. Fakat bu raporu, 
diğerlerinde ayıran bir özellik vardır. Bugüne kadar hazırlanan ‘Kapsamlı Çerçeve 
Anlaşmaları’, hiçbir şekilde Güvenlik Konseyi’nin ilân edilen kararına ek olarak ha-
zırlanmış değildir. Dahası toprak düzenlemeleri ile ilgili harita ve ‘Fikirler Dizisi’nin 
ekte sunduğu rapor, 26 Ağustos 1992 tarihinde kabul edilmiştir.119 Bundan böyle 
Kapsamlı Çerçeve Anlaşması, taslak olmaktan çıkmış, uzlaşılması gereken bir metin 
olarak tarafların önüne getirilmiştir. Bugüne kadar böyle bir yöntem takip etmekten 
kaçınan Genel Sekreterlik, artık pozisyon değiştirmiş ve müzakerelere aktif olarak 
katılmaya başlamıştır.120 

Dolaylı görüşmelerin yeniden başladığı 15 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri, 
liderlerin her birine, haritadan oluşan toprak ayarlamaları da dahil Fikirler Dizisi’ni 
sunmuş ve her iki liderden bunu kapsamlı bir anlaşmada baz almasını istemiştir.121

Ancak her iki lider bunu, üçüncü tur görüşmelerinin başladığı 28 Ekim – 11 Kasım 
1992 tarihleri arasında kabul etmiştir. Ne var ki toplum liderlerinin bir hassasiyeti 
vardır. Buna göre her iki lider, Genel Sekreter’in Fikirler Dizisi’ni ‘ilke’ olarak kabul 
ettiklerini açıklanışlardır.122 Böylece iki liderin sekiz başlık üzerinde anlaşma menzi-
linde girmesi hâlinde, kalıcı bir barışın imzalanacağı123 ortaya çıkmıştır. 

Bunun üzerine Denktaş ve Vasiliu, New York’a çağrılmışlardır. Gali, önce her iki liderle 
ayrı ayrı görüşmeyi, ardından da fikirlerin birbirine yakınlaşması halinde toplu müza-
kereye geçmeyi tasarlamıştır. Ne var ki, görüşmeler sırasında Gali, Denktaş’a, daha çok 
baskı yaparak, ortaya koyduğu haritayı kabule zorlamıştır. Özellikle bu haritada, Türk 
tarafına %28.2’lik bir toprak bırakılmış ve Güzelyurt bölgesi, Rumlara bırakılmıştır.124 
Ancak bu teklifi kabul etmeyen Denktaş da kendi haritasını ortaya koymuştur. Bu 
haritada ise Türk tarafına %29+ toprak bırakılmış ve Güzelyurt bölgesi, Türk tarafına 
devredilmiştir. Bunun üzerine görüşmeler, kısa bir süre sonra tıkanmıştır. 

118  “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 
24472, 21 August 1992, s. 8; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs 
Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 6-8.

119  Necatigil, 1998:395.
120  Ahmet Sözen, The Cyprus Conflict and The Negotiations-A Political and International Law Perspec-

tive, Published by Cyprus Turkish Cultural Association, Ankara, 1998, s. 59.
121  “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992, s. 8; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs 
Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 6-8.

122  Necatigil, 1998:395.
123 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992, s. 2-3.
124 Faruk Sönmezoğlu, Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler, Kıbrıs, Ege ve Diğer Sorunlar, Der 

Yayınları, İstanbul, 2000, s. 298.
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bu şekilde sunmuştur. Konsey de 774 sayılı kararla125 bu haritayı126 kabul edip res-
mileştirmiştir.127 Ardından 26 Ekimde görüşmelerin son turu başladıysa da yine bir 
sonuç alınamamış ve 7 Kasımda görüşmeler sona ermiştir. 

Bunun üzerine Genel Sekreter Gali, Güvenlik Konseyi’ne mutat raporunu128 sunmuş 
ve ardından Güvenlik Konseyi, bir öncekine benzeyen 789 sayılı kararı onaylamış-
tır.129 Aslında bu kararın içindeki dikkate değer bir detay vardır. Her şeyden önce 
bu, Gali’nin Türk tarafına bakış açısını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu ka-
rardaki detay, diğer Güvenlik Konseyi kararlarında olduğu gibi, konuya ilişkin eski 
kararların benimsenmesi anlamında zikredilirken, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının 
eşitliğini belirgin bir biçimde vurgulayan 649 sayılı kararın atlanmış olmasıdır.130 
Böylece yeni bir unsur olarak toplumların eşitliği tartışılır hale gelmiştir. 

Aslında şunu ifade etmek gerekir ki, bütün temel konularda, tarafların ciddi gö-
rüş farklılıkları vardır. Bunlar sırasıyla federal devletin yapısı, Federal Anayasa’nın 
organlarda temsil hakkı, üç özgürlükler (seyahat, yerleşme, mülk edinme), toprak 
ve mülkiyet konusu, askerlerin çekilmesi, garantiler konusu, egemenlik ve siyasal 
eşitliktir.131

Görünen odur ki, 789 sayılı kararda iki tarafı ayıran temel noktaların esası şudur: İki 
kesimli ve iki toplumlu federasyon dendiği zaman iki taraf da bundan farklı şeyler 
anlamaktadırlar. Rum tarafı bundan, adayı fiilen ikiye bölmeyecek iki kesimli bir fe-
derasyonu, Türk tarafı ise iki ayrı devletten oluşacak bir federasyonu algılamaktadır. 
Aslında yapılan incelemede görülmüştü ki, Gali Fikirler Dizisi üzerinde bir hayli iler-
leme sağlanmıştır. Türk tarafı, adanın ‘%29+’nın kendisinde kalmasını kabul etmiştir. 
Rum tarafı ise bunun %25’e kadar indirilmesinde ısrar etmiştir. Ancak Rum tarafı, iki 
kesimliliği, iki tarafın siyasî eşitliği şeklinde kabul etmiş olsaydı, belki de bir anlaş-
maya varılabilirdi. Ancak bu mümkün olmamıştır. 

Şurası ilginçtir ki Rum tarafı, Türklerin yaptığı bir hamleden sonra ancak bir önceki 
Türk tezini kabule yanaşmıştır. Bu da her defasında Denktaş’ı, daha ileri taleplerde 
bulunmaya teşvik etmiştir. Denktaş ise her seferinde çıtayı biraz daha yükseltmiş ve 
müzakereleri baltalayan taraf olarak lanse edilmiştir.132 Çıta, özellikle belli bir nok-
tada iken Rum tarafı o noktayı kabul etmemekte, Denktaş ise çıtayı yükseltince o 

125 UN Security Council Resolution 774 (1992), 26 August 1992.
126 “Rumlar, Makarios Haritasını Sunacaklar”, Simerini Gazetesi, 17 Temmuz 1992, No:4587, s. 3; “Rum 

Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 17 Temmuz 1992, s. 3.
127 Necatigil, 1998:395; Gürel, 1993:112.
128 UN Security Council Resolution 24830, 19 November 1992.
129 UN Security Council Resolution 789 (1992), 24 November 1992.
130 Necatigil, 1998:395.
131 “Klerides’le Söyleşi”, Agon Gazetesi, 12 Temmuz 1992, No:369, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 12 

Temmuz 1992, s. 1; Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1995:19.
132 Sami Kohen, “Denktaş’ın Tercihi: TC-KKTC Federasyonu”, Milliyet Gazetesi, 28 Mart 1998, No:85665, s. 12. 
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ride olan kantonal sistemi ya da işlevsel federasyonu önerdiği zaman Rumlar buna 
derhal ‘hayır’ demektedirler. Onun için de Denktaş, her defasında müzakere çıtasını 
biraz daha yükseltebileceğini134 düşünmüştür. Zaten mevzii konuların görüşülmesi 
sırasında Denktaş’ın, Genel Sekreter’in Fikirler Dizisi’yle haritasının çizdiği sınırların 
dışına çıktığı,135 BM rapordan da anlaşılmaktadır. 

Coğrafî ayarlamalarla ilgili olarak Gali, raporunda, kendi haritasının makul olduğu-
nu gösteren tezler ileri sürmüş ve Denktaş’ın savlarına karşı kesin yanıtlar vermiştir. 

Ayrıca Genel Sekreter Gali, yapılacak coğrafî ayarlamaların mümkün olduğunca çok 
sayıda Rum göçmenin, Rum yönetimi altında rehabilite136 edilmesinin makul olaca-
ğını ifade etmiştir. Dolayısıyla rapordan da anlaşılacağı üzere Denktaş’ın bu konu-
daki görüşleri, gerçek dışı sayılmış ve sunduğu haritaları da reddedilmiştir. 

Yerlerinden edilen insanlarla ilgili olarak Genel Sekreter ise bu konuda güdülen 
amacı açıkça belirttikten sonra Türk tarafının görüşlerini ayrıntılı bir şekilde yanıtla-
mış ve ortaya koyduğu tezleri kabul etmemiştir. 

Prensip olarak dönüş ve mülkiyet haklarının Denktaş tarafından kabul edildiği Genel 
Sekreter’in raporunda belirtiliyor olsa da, bu son derece hassas bir konudur. Özellikle 
Denktaş’ın bu konuya getirdiği yorumlar, Genel Sekreter tarafından yine reddedilmiş-
tir. Zira Genel Sekreter, göçmenlerin evlerine dönüş ve mülkiyet haklarının Denktaş 
tarafından öne sürülen koşullarla veya kısıtlamalarla ortadan kıldırılamayacağını be-
lirtmiştir. Raporda, Denktaş’ın dağıttığı ‘tapulardan’, tırnak içinde söz edilmiştir. Bu da 
BM’nin Türk yönetimince verilen ‘tapuları’ tanımadığının açıkça göstergesidir. 

Egemenlik, geçici hükümler ve federal yürütme yetkisi gibi hususları kapsayan Anayasa 
konusu çok ciddi tartışmalara yol açmıştır. Buna göre Genel Sekreter’in belirttiği görüş, 
son derece önemlidir. Her şeyden önce Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi’nin kararları 
çerçevesinde, Denktaş’ın bu konudaki görüşlerinin kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. 

Genel Sekreter, raporunda belli bir nüfus oranına değinmesi ve Türk tarafının gerek top-
rak, gerekse anayasa konularında mantık dışı talepler öne sürdüğünü iddia etmesi,137 
‘yerleşikler’ sorununun zamanla gündeme getirilip görüşülmesine neden olmuştur. 

133 “BM’nin Yeni Belgesi”, Fileleftheros Gazetesi, 20 Temmuz 1992, No:8541, s. 1-4; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 20 Temmuz 1992, s. 1-4.

134  “Partiler Raporu Nasıl Karşılandı”, Agon Gazetesi, 24 Kasım 1992, No:4215, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 24 Kasım 1992, s. 2-3.

135 “Gali’nin Raporu ve Rum Yönetimi”, Fileleftheros Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2145, s. 1-3; “Rum 
Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 26 Ağustos 1992, s. 1-3.

136 “Gali’nin Raporu ve Rum Yönetimi”, Fileleftheros Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2145, s. 1-3; “Rum 
Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 26 Ağustos 1992, s. 1-3.

137 “Vasiliu Gali Raporundan Memnun”, Fileleftheros Gazetesi, 24 Kasım 1992, No:1236, s. 3; “Rum Basın 
Bülteni”, TAK Arşivi, 24 Kasım 1992, s. 3.
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masının bütün sorumluluğunun siyasî istek göstermeyen Türk tarafına ait olduğu-
nu göstermiştir. 

Gerçi Genel Sekreter, olaylardan direkt sonuçlar çıkarmaktan kaçınmışsa da iki ta-
rafın görüşlerinin sıralanış şekli, BM kararları, uluslararası hukuk ve mutabık kalınan 
ilkeler zemininde ve çerçevesinde çözüm arayışına yapıcı bir şekilde yardımcı olan 
tarafın, Rum tarafının olduğunu açıkça göstermiştir.138 Ayrıca belgede Kıbrıs me-
selesinin çözüm pozisyonunu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temeli üzerinde olabileceği 
izlenimi de vermiştir. Aslında bu temel, tek egemenlik ve uluslararası kimlik, tek vatan-
daşlık, bağımsız ve adanın bütünlüğünün korunması üzerine inşa edilecektir. Bununla 
birlikte toplumların siyasal eşitliği tam olarak tanınsa da bu tanınma, iki toplumlu ve 
iki bölgeli federasyon şeklinde olacaktır.139 Ne var ki başka bir devletle, kısmen veya 
tamamen birleşmesi çözüm önerileri içinde yer almamaktır. Böylece siyasal eşitlik, ta-
raflardan birinin diğerine hakim olmasını önleyecek, güvenlik önlemleri ve kurumsal 
himayeyi beraberinde getirecektir. 

Aslında siyasal eşitlik, kurulması düşünülen federal devletin her iki tarafınca da kabul 
edilmesiyle olacaktır. Tek egemenlik ve tek uluslararası kişilikse, Fikirler Dizisi’nin temel 
fikirlerdendir.140 Buna göre serbest dolaşım hakkı yeni anayasanın kabulü ile sağlana-
cak, yerleşim ve mülk edinme hakkı ise nihaî toprak düzenlemelerinin141 ardından ger-
çekleşecektir. 

Bu arada Kıbrıs sorununun gidişatını temelden etkileyecek birtakım değişiklikler de ya-
şanmıştır. Kasım ayında New York görüşmeleri sona erdikten sonra Güvenlik Konseyi, 
Genel Sekreter’in tavsiyesine uyarak, Gali’nin ‘Fikirler Dizisi’ni ve taraflara ‘resmi belge’ ol-
madığını belirterek sunduğu ‘haritayı’142 kabul etmiş ve 789 sayılı kararla resmileştirmiş-
tir. Böylece Türk diplomasisi, bu konuda mağlup olmuştur. 

Aslında Güvenlik Konseyi’nin aldığı bu karar, Türk tezleri açından tamamen tezattır. Her 
şeyden önce kararların ABD dahil, Konsey’in 15 üyesinin oy birliğiyle alması oldukça 
düşündürücüdür. Özellikle Güvenlik Konseyi’nin bu tavrı, Türk tarafının izlemeye çalış-
tığı politikanın, uluslararası camiada pek makbul karşılanmadığını göstermiştir. Buna 
göre yeni politikanın çözüm şekli ve yöntemi, eskiye göre farklı görüşlere ve önerilere 
dayanması açısından dikkat çekicidir. Aslında Türk tezi, iki kesimli ve iki toplumlu federal 

138 “Gali’nin Raporu ve Rum Yönetimi”, Fileleftheros Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2145, s. 2; “Rum Basın 
Bülteni”, TAK Arşivi, 26 Ağustos 1992, s. 2.

139 UN Security Council Resolution 774 (1992), 26 August 1992.
140 Sönmezoğlu, 2000:298.
141 “Avrupa Yunanistan’ın Oyuncağı Oldu”, Cumhuriyet Gazetesi, 28 Aralık 1997, No:78521, s. 1; “Güven-

lik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8; “Güvenlik Konseyi 
Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Önerileri, 
Tarih: 10 Nisan 1992, s. 8.

142 Gürel, 1993:111.
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fının savunduğu tez, toplumlararası görüşmelerin yerine iki devlet arasında diyaloga da-
yanmaktadır. Buna göre BM, ABD ve diğer ülkelerin özel temsilcileri ile bu konuda pek 
çok kez temas dahi yapılmıştır. Hal böyle olunca Güvenlik Konseyi’ndeki son toplantı, 
Türk tezleri için bir nevi test alanı gibi olmuştur. Ancak Türk tarafı için kabul edilmesi 
gerekir ki, sonuç hiç de iç açısı değildir. Zira Konsey’de kabul edilen karara göre Türk ta-
rafının görüşlerine ters düşen başlıca noktalar vardır. Bu noktalar sırasıyla şu şekildedir: 

1. Adanın şimdiki statüsüne ve bölünmesine karşı çıkılmıştır. Çözümün tek egemen-
lik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimlik unsurlarını içermesi gerektiği savunul-
muştur. 

2. Federasyonun iki toplumlu ve iki kesimli bir yapı üzerinden olmasına ve top-
lumlararası görüşmelerin bu esas üzerinden başlatılmasına karar verilmiştir. 

3. Kıbrıs’ta ‘yabancı asker’ sayısının azaltılması, askerî harcamaların indirilmesi ve 
topyekûn çözüm kapsamında adanın silahtan arındırılması öngörülmüştür. 

4. Tüm ülkelere, adanın parçalanmasına veya bir başka ülke ile birleşmesine yol 
açacak davranışlardan kaçınması için çağrıda bulunulmuştur. 

5. Türk tarafının görüşme süreciyle ilgili olarak sözünü yerine getirmesi istenmiş 
ve BM temsilcileriyle aktif işbirliğine girmesi talep edilmiştir. 

6. Başkanlığın Rumlar ve Türkler arasında, dönüşümlü olması düşünülmemiştir. 
7. Göçmenlerin sınırlı bir şekilde evlerine dönmesi önlenememiştir. 
8. Bakanlar Kurulu’nda sayısal eşitlik sağlanamamıştır. 
9. Merkeze bulunmayan yetkilerin, federe devletlerin egemenliğine devredilmesi 

düşünülmemiştir. 
10. Önerilen harita ve toprak düzenlemeleri, zorla dikte ettirilmiştir.143 

Rumlar açısından ise bu kararın olumsuz yanları şu şekildedir: 

1. Türkiyeli göçmenlerin büyük bir kısmı adada kalacağı kesinleşmiştir. 
2. Rum göçmenlerin geri dönüşüne sınırlamalar getirilmiştir. 
3. Mülkiyet hukuku hakkında tahditlere başvurulmuştur. 
4. Garantörlük sistemi değiştirilmemiş veya iptal edilmemiştir. 
5. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dağılma tehlikesi engellenememiştir. 
6. Adada Türk askerinin çekilmesi sağlanamamıştır. 
7. AB müktesebatından ciddi sapmalar olmuştur.144 

Esasında bu metinde kullanılan diplomatik ifadeler esnek olsa da verilmek istenen 
mesajın özü oldukça açıktır. Bundan dolayı Konsey’in sergilediği tavır, daha önce-
den aldığı kararlarla ve savunduğu görüşlerle doğru orantılıdır. Ne var ki bu tutum, 

143  Clemenet H. Dodd, The Cyprus Issue - A Current Perspective, 2. Edition, The Eothen Press, England, 
1995, s. 9; Background on The Cyprus Problem, Directorate General of Press and Information, Ünal 
Ofset Matbaacılık, Ankara, 1991, s. 9; İrfan C. Acar, Dış Politika, Sevinç Matbaası, Ankara, 1993, s. 36-37.

144  Nur Batur, “Rumlara Göre Plan”, Hürriyet Gazetesi, 25 Kasım 2002, No:365569, s. 18.



121

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ıadadaki ve bölge coğrafyasındaki yeni gerçeklere ve Türk tarafının değişen politi-

kasına pek uygun değildir. Gerçi bu tutumda, Rum-Yunan ikilisinin etkisini görmek 
ve BM’nin tek yanlı hareket etme isteğini söylemek mümkündür. Bunun dışında 
Güvenlik Konseyi üyelerinin bu kararları aynen benimsemelerinde rol oynayan 
önemli bir faktör daha vardır. O da tek egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü 
konusundaki duyarlılıktır. Daha açık bir ifade ile Konsey ve genelde BM camiası, iki 
ayrı egemenlik ilkesine göre bir ülkenin bölünmesini ve çözüm arayışının bu esas-
lar üzerinde yapılmasını, “başkalarına kötü emsal olur”145 endişesi ile hiçbir zaman 
istememiştir. KKTC’yi ‘tanımak’ (recognize) bir yana, onun varlığını ‘kabul etmek’ 
(acknowledge) dahi istememelerinin nedeni de budur.146 Aslında gerçek şudur ki, 
nedeni her ne olursa olsun yeni Türk tezi, uluslararası camiada bu aşamada pek 
kabul görecek nitelikte değildir. Dolayısıyla Türk diplomatları da bunu inkâr etme-
mektedir. 

Ne var ki Ankara’da ve Lefkoşa’da hakim görüş şudur. Uluslararası camianın düşün-
ce tarzı, Türk tarafının politikasına ters düşüyor diye, ada Türklerinin ve Türkiye’nin 
hayatî çıkarlarından vazgeçilmesi söz konusu değildir.147 Bu bakımdan Güvenlik 
Konseyi, ne karar alırsa alsın, bu politikadan vazgeçilmeyeceği düşünülmektedir. 
Fakat BM de kendi görüşünden taviz vermemektedir. Dolayısıyla Gali’nin hazırladığı 
Fikirler Dizisi, bir ölçüde uzlaşma formülünün ortak adıdır. Hatta Özel Elçi Feissel, bu 
diziyi “bize yol gösteren bir kutup yıldızı” olarak nitelendirmiştir.148

Bunun içindir ki Gali, haritayı da içeren Fikirler Dizisi’nde, özlü hiçbir değişliği kabul 
etmeyeceğini açıklama ihtiyacı hissetmiştir. Fikirler Dizisi üzerinde sadece önemsiz 
değişiklikler149 yapılabileceğini belirten Gali, bu konuda Güvenlik Konseyi’nin de 
aynı görüşte olduğunu söylemiştir.150

Yapılan araştırmalar sonucunda şu tespit edilmiştir ki, tarafların anlaşmakta güçlük 
çektiği en çetrefillî konu ‘siyasal eşitliktir’.151 Buna, başkanlığın rotasyona tâbi olma-
sı, egemen gücün bölüşülmesi, güvenlik ve garantiler konusu da ilâve edilebilir.152 
Özellikle toplumlararası görüşmelerin başladığı 1992 yılı başından beri, yukarıda 
adı geçen konular tartışmaya neden olmuşlardır. 1992 Şubatında ise toprak ve yer 

145  Tamçelik, 2008:113.
146  Soyalp Tamçelik, “Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi Tanıma Olgusu ve Esasları”, 21. Yüzyılda Türk Dün-

yası Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (2-5 Aralık 2010), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve 
Lefke Avrupa Üniversitesi İşbirliğiyle, Ekoavrasya Yayınları, Ankara, 2011d, s. 169-184.

147  Kohen, 1998:12. 
148 “Feissel’in Demeci”, Simerini Gazetesi, 4 Kasım 1992, No:212, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

4 Kasım 1992, s. 2-3.
149  “Denktaş Vasiliu’ya Ne Dedi”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:854, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 

TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2; Tavşanoğlu, 1997:18.
150 “Genel Sekreter’in Tutumu”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:6542, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 

TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2.
151 Tamçelik, 2008:113.
152 Necatigil, 1998:375.
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çıktığı görülmüştür. Bu durum Gali Fikirler Dizisi’nde de belirtilmiştir. Özellikle bu 
konuda her iki toplumun kabul edilebileceği ve tarafların, bölünmez bir paket için 
üzerinde daha fazla çalışması gerektiği ifade edilmiştir.154

Kofi Annan bile daha sonraki yıllarda görüşmelere zemin olarak en önemli belgenin 
1992 yılında ortaya çıktığını ve bunun ‘Gali Fikirler Dizisi’ olduğunu belirtmiştir. Söz 
konusu Fikirler Dizisi, 1992 yılında BM Genel Sekreteri Butros Gali tarafından hazır-
lanmış, Kıbrıs Rum lideri Yorgo Vasiliu ile KKTC lideri Rauf Denktaş arasında gerçek-
leştirilen müzakereler sonucu geliştirilmiş ve Kıbrıslı Rumların tamamen reddettiği, 
Kıbrıslı Türklerin ise haritayı reddetmek dışında155 bazı ciddi değişikliklerle beraber 
%91’ini kabul ettiği bir plan olarak tarihe geçmiştir.156

3. Fikirler Dizisi’nin Müzakere Süreci:

Her şeyden önce New York görüşmelerini, ‘Kıbrıs Barışı’ olarak değerlendirilmek 
mümkün değildir. Bu nedenle Gali belgesine nereden bakılırsa bakılsın, birinci 
planda bir Türk-Yunan ‘ikili barışının’, ikinci planda ise adadaki Türk-Rum ‘etnik’ ba-
rışının temellerini atmaya çalışan bir belgenin ötesine geçmemektedir. Şüphesiz 
ki bu niteliği ile belge, bir barış belgesi olma hüviyetinde değildir. Zaten bu nevi 
anlaşmaların böyle bir iddiası da yoktur.157

Diğer taraftan New York görüşmeleri Kıbrıs barışı için bir kapı aralama amacında 
olduğu ve bu kapıyı açabilecek niteliklere sahip bulunduğu inkâr edilemez. Çün-
kü 1974 müdahalesinden sonra Rumlar için Kıbrıs barışının en önemli faktörü, 
Türkiye’nin 1974’de “işgal” ettiği topraklardan çekilmesi iken, Türkler için de mesele 

153 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council S / 
24472, 21 August 1992, s. 1-2; “Toprak ve Göçmen Konuları”, Eleftherotipia Gazetesi, 19 Haziran 
1992, No:854, s. 2; “Rum Parti Liderinin Demeci”, Fileleftheros Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:985, s. 
2; “Rum Parti Liderinin Demeci”, Agon Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:1254, s. 2; “Rum Parti Liderinin 
Demeci”, Haravgi Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:5236, s. 2; “Rum Parti Liderinin Demeci”, Elefthe-
rotipia Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:321, s. 2; “Rum Parti Liderinin Demeci”, Simerini Gazetesi, 27 
Ağustos 1992, No:4268, s. 2; “Rum Parti Liderinin Demeci”, Cyprus Mail Gazetesi, 27 Ağustos 1992, 
No:1264, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 27 Ağustos 1992, s. 2.

154 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 
24472, 21 August 1992, s. 1-2.

155 “Klerides’in Konuşması”, Simerini Gazetesi, 24 Eylül 1992, No:8541, s. 1; “Rum Basını Özetleri”, TAK 
Arşivi, 24 Eylül 1992, s. 1; “Rum Liderlerinin Demeçleri Klerides-2”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 
Dosya: Rum Liderlerinin Demeçleri, Tarih: 1978-1993; “Türk Tarafının Tepkisi”, Fileleftheros Gazetesi, 
27 Ağustos 1992, No:8521, s. 1; “Türk Tarafının Tepkisi”, Agon Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:751, s. 
1; “Türk Tarafının Tepkisi”, Haravgi Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:623, s. 1; “Türk Tarafının Tepkisi”, 
Eleftherotipia Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:1023, s. 1; “Türk Tarafının Tepkisi”, Simerini Gazetesi, 27 
Ağustos 1992, No:2563, s. 1; “Türk Tarafının Tepkisi”, Cyprus Mail Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:452, 
s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 27 Ağustos 1992, s. 1.

156 “Barış Cesaret İster”, Sabah Gazetesi, 10 Temmuz 1997, No:75421, s. 7; Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 
1995:61.

157 Devletler arasındaki barış anlaşmalarının teknik özellikleri için bkz... Strategic Survey, International 
Institute for Strategic Studies, London, 1978, s. 65; Haldun Koç, Pazarlık Gücünün Etkileri Yönüyle 
Camp David Orta Doğu Barış Sürecisine Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1993, s. 81.
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munun ortak unsurudur.159 Dolayısıyla New York görüşmelerinde en fazla pazarlık, 
toprak160 konusunda olduğu unutulmamalıdır. 

Bu çerçevede kaybedilen bir diğer önemli unsur ‘zaman’ olmuştur.161 Özellikle New 
York’ta uygulanan pazarlık unsurları ve teknikleri, barış sürecinde etkileri büyük ol-
muştur. Zira bu süreçte kaybedilen sadece zaman olmuştur ve bu zaman zarfında 
tarafların bakış açıları, iniş ve çıkışlara rağmen pek de fazla bir şey değişmemiştir. 

Aslında New York’ta çıkmaza giren Kıbrıs sorununun, birdenbire çözülmesini bek-
lemek veya taraflar arasında uzlaşma sağlamasını umut etmek ciddi bir hatadır. 
Zira bu anlaşmanın gerek Türkiye, gerekse Yunanistan açısından sağlayacağı op-
timal fayda, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşmayla sağlanmalıdır. Özellikle bu, 
Türkiye’yle Yunanistan’ın yapacağı ilk kapsamlı anlaşma olacaktır. Dolayısıyla diğer 
anlaşmazlık konuları bir yana bırakıldığında, bölgede statükonun sağlanmasından 
çok daha önemli olacağı açıktır. Çünkü bu anlaşma, taraflar arasında genel bir barış 
için ilk adım niteliğini taşıyacaktır. 

Barış için atılan ilk adım olarak değerlendirilen New York görüşmeleri, Türk-Yunan 
ihtilafı için kapsamlı bir çözüm sağlamamıştır. Çünkü müzakereler ilk başta BM, Kıb-
rıslı Türkler ve Rumlar arasında geçmektedir. Dolayısıyla kapsamlı bir çözüm bulabil-
mek için Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de görüşmelere katılması gerekecektir. 
Bunun dışında Yunan tarafının Türklerden sadece adadan çekilmesini istemesi de 
gerçekçi değildir. Zira barış anlaşması imzalanması ve diplomatik ilişkilerinin yapıcı 
bir şekilde kurulabilmesi için Yunan tarafına kendi kamuoyunu ikna edecek imkân 
verilmesi gerekecektir. Ancak bu Yunan tarafına verilmiş değildir. Aynı şey Türk ta-
rafı için de geçerlidir. Bu nedenledir ki, Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmaya 
ulaşıncaya kadar birçok pazarlık yaşanmıştır. Bu pazarlığın eylem alını ise dört ayrı 
konuda toplamak mümkündür. 

Birincisi, uzun vadede bölgesel strateji açısından Türkiye, Yunanistan’la kalıcı bir ba-
rış anlaşmak zorundadır. Bu yüzden de ilişkilerini azamî derecede normalleştirmek 
istemektedir. Yunanistan ise diğer konularda söz sahibi olabilmek ve kendini ağır-
dan satmak için ilişkileri asgarî derecede normalleştirme arayışı içindedir. 

İkincisi, Yunanistan Kıbrıs bölgesinin azamî seviyede demilitarizasyonunu sağla-
maya, böylece Türkiye’yi askerî bir seçenekten uzak tutmaya çalışmaktadır. Türkiye 

158 Tamçelik, 2008:115.
159 Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Toprak Müzakereleri ve Tarafların Çözüm Kriterleri (1974-1990)”, Ulusla-

rarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, V (2012a) 23, s. 377-396; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’taki Gobi ve Gali 
Plânlarına Göre Harita Meselesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, IX (2012b) 2, s. 1031-1074.

160 “Gali Formülü”, Simerini Gazetesi, 11 Nisan 1992, No:856, s. 5; “Rum Basın Özetleri”, KKTC Cumhurbaş-
kanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basın Özetleri, Tarih: 11 Nisan 1992, s. 5.

161Tamçelik, 2008:115.
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bırakmak istemektedir. 

Üçüncüsü, Yunanistan ilişkilerin normalleştirilmesi ile Kıbrıs probleminin çözülmesi 
arasındaki bağlantıya had safhada önem vermektedir. Türkiye ise böyle bir bağlan-
tıyı kurma niyetinde değildir. 

Dördüncüsü, Yunanistan bazı konularda anlaşmayı arzulamaktadır. Örneğin güven-
lik, üç özgürlükler ve Türkiye’nin ‘işgal’ ettiği topraklarından çekilmesini istemekte-
dir.162 Türkiye ise Kıbrıs’ta iki toplum arasında yapılacak müzakereler ile ulaşılacak 
kapsamlı bir çözümden yanadır.163 Görüleceği gibi, bütün hususlar hakkında an-
laşmazlık hakimdir ve bu durum, pazarlık ortamının doğmasına neden olmuştur. 

Aslında BM ve BM’nin rolü, Yunanistan ve Türkiye’ninkinden çok daha farklıdır. Çün-
kü BM’nin barış görüşmelerinde arabulucu mu, yoksa katılımcı rolü mü üstleneceği 
belirgin değildir. BM’nin görüşmelerde katılımcı olması ve ABD’nin millî çıkarlarını 
korumaya164 ve gözetmeye üstlenmesi ise Yunanistan ile Türkiye arasında imzalana-
cak bir anlaşmadan sadece fayda görüyor olması anlamına gelmektedir. 

Birinci durumun başarıya ulaşmasında kullanılan ölçü, ABD’nin millî hedeflerine ne 
kadar ulaşabildiği iken, ikinci durumdaki ölçü, içeriğine bakılmaksızın bir anlaşmaya 
ulaşılıp ulaşılamadığıdır. Hâl böyle oluşunca Yunanistan, AB’nin görüşmelere doğ-
rudan katılmasını istemektedir. Çünkü AB, Yunanistan açısından kullanılacak bir koz 
veya bir pazarlık unsuru olarak öne çıkmaktadır.165 Hâlbuki Yunanistan’a karşı daha 
iyi pazarlık pozisyonuna sahip Türkiye, BM’nin arabulucu rolünü üstlenmesini iste-
mektedir. Kıbrıs’taki çıkarlarını Türkiye’nin uzlaşmasını sağlamak olarak değerlen-
diren BM ise görüşmelerde müzakereci rolü üstlenmekle beraber, aslında herhangi 
bir anlaşmanın imzalanmasını sağlayacak uzlaşmacı rolü tercih etmemektedir. Bu 
nedenle herhangi bir anlaşmanın imzalanmasının yanında BM’nin pazarlık gücü-
nün gerçek ölçüsü, AB ve Yunanistan’ın Kıbrıs’taki etkisini azaltmadan, Türkiye’nin 
uzlaşmasının ne şekilde sağlayacağıdır. 

Bu yüzden BM, Kıbrıs meselesinin Fikirler Dizisi’ne uygun olarak çözülmesi ve hakka-
niyete dayalı kalıcı bir barışın bulunabilmesi için New York’ta çalışmalara başlamıştır. 
Aslında Butros Gali’nin raporunun içerdiği fikirlerin, tarafları biraya getirip görüşme 
prosedürünü başlatması bakımından166 en elverişli görüş olduğu düşünülmektedir. 

162 “Sıkıntılar Devam Ediyor”, Agon Gazetesi, 13 Nisan 1992, No:2365, s. 2; “Rum Basın Özetleri”, KKTC 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basın Özetleri, Tarih: 12 Nisan 1992, s. 2.

163 “Kıbrıs Sorunun İçinde Bulunduğu Aşama”, TC Dışişleri Bakanlığı Akademisi Bilgi Notu, Ekim 1997, s. 1.
164 “Pencere Kapanabilir”, Fileleftheros Gazetesi, 4 Nisan 1992, No:5478, s. 2; “Rum Basın Özetleri”, KKTC 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basın Özetleri, Tarih: 4 Nisan 1992, s. 2.
165 “Güvenlik Konseyi Kararı”, Eleftherotipia Gazetesi, 11 Nisan 1992, No:741, s. 1; “Rum Basın Özetleri”, 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basın Özetleri, Tarih: 11 Nisan 1992, s. 1.
166 “Genel Sekreter’in Raporu”, Alithia Gazetesi, 5 Nisan 1992, No:6311, s. 2; “Rum Basın Özetleri”, KKTC 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basın Özetleri, Tarih: 5 Nisan 1992, s. 2.
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taraflardan derlediği öneri ve düşünceleri bir araya getirerek, geniş kapsamlı bir 
çerçeve anlaşmasına gidecek yolu açmaktır.167 Bundan dolayı ‘Fikirler Dizisi’ bir an-
laşma metni değildir.168 Aksine görüşmelere temel oluşturacak bir belgedir. 

3.1. Birinci Tur Görüşmeleri (18 Nisan – 23 Haziran 1992): 

BM Genel Sekreteri’nin temsilcileri, 5-9 Şubat tarihleri arasında, Kıbrıs’ta ilk tur gö-
rüşmelerini gerçekleştirmişlerdir. Vasiliu ile birkaç kez bir araya gelerek, sekiz başlı-
ğın her biri ile ilgili en son fikirlerini ve bunlarla birlikte iyi niyet önlemlerini tartış-
mışlardır. Ne var ki bu türden müzakereler, Denktaş’la yapılmamıştır. 

Temsilciler, 18-20 Şubat tarihlerinde Ankara’ya yaptıkları ziyarette, Fikirler Dizisi’ni 
gözden geçirmek için Türkiye Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’le ve öteki üst düzey Türk 
yetkililerle de bir araya gelmişlerdir. 25-27 Şubat tarihleri arasında ise Lefkoşa’ya gi-
derek, Denktaş ile Fikirleri Dizisi’ni müzakere etmişlerdir.169 

Bunun dışında her iki toplum liderini, karşı tarafça ifade edilen görüşler konusunda 
da bilgilendirmişlerdir. En son, 28-29 Şubat tarihleri arasında Atina’da bulunarak, 
Dışişleri Bakanı Samaras ve öteki üst düzey yetkililerle benzer bir toplantı yapmış-
lardır.170 Bütün bu görüşmeler sonunda, anlaşmazlık konularında ilerleme sağlana-
madığı bir kez daha görülmüştür. 

BM Genel Sekreteri, 26 ve 30 Mart 1992 tarihlerinde, durumu yeniden, ama önce 
Vasiliu ve sonra da Denktaş ile gözden geçirmiştir. Özellikle her iki lider, Genel 
Sekreter ve temsilcileriyle çalışmaya devam etmek istediklerini dile getirmişlerdir. 
Bunun üzerine BM Genel Sekreteri, 3 Nisan 1992 tarihinde raporunu BM Güvenlik 
Konseyi’ne sunmuştur. 

Gali bu raporunda, Kıbrıs Türk halkının politik eşitliğini yeniden teyit ederek, ege-
menliğin paylaşılacağını, Türkiye’nin garantörlüğünün 1960 anlaşmaları çerçeve-
sinde devam edeceğini, bu anlaşmanın iki toplumluluk ve iki kesimlilik zeminine 
dayanacağını, AT üyeliğinin Kıbrıs Türklerinin ayrı referandumuna sunulacağını, 
Türklerin kendi Federe Devletlerinde nüfus ve mülkiyet bakımından kesin yoğunlu-
ğa sahip olacaklarını, Federal Devlet’e devredilmeyen bütün yetkilerin Federe Dev-
letlere ait olacağını, Federal Bakanlar Kurulu’nun ve Federal Alt Meclisin 7’ye 3 ora-

167 Osman Türkay, “Egemenliğin Bölünmezliği”, Yenidüzen Gazetesi, 23 Ocak 1992, No:9874, s. 15.
168 Orbay Deliceırmak (der.), Haklılık ve Kararlılık (Tepkiler Demeti), Lefkoşa, 1993, s. 246; Haluk Ülman, 

“Her Çözüm, Çözüm Değildir”, Yeni Günaydın Gazetesi, 24 Aralık 1992, No:63351, s. 19.
169 “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8; “Güvenlik 

Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM 
Önerileri, Tarih: 10 Nisan 1992, s. 8; “Demirel: Kan Dökülmeyeceğine Güvence Verirlerse Türk Askerini 
Yarın Çekeriz”, Kıbrıs Gazetesi, 25 Kasım 1992, No:236, s. 3.

170 “Demirel: Kan Dökülmeyeceğine Güvence Verirlerse Türk Askerini Yarın Çekeriz”, Kıbrıs Gazetesi, 25 
Kasım 1992, No:236, s. 3.
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venlik Konseyi ise 10 Nisan 1992 tarihinde aldığı 750 sayılı kararla Genel Sekreter’in 
bu raporunu onaylamıştır. 

Ayrıca kararda, toprak ve göçmenler konusuna öncelik verilmesi, Fikirler Dizisi’nin 
görüşmelerde baz alınması, yapılacak görüşmelerde tatminkâr ilerleme sağlanma-
sı hâlinde New York’ta dörtlü bir zirve172 yapılması, müzakerelerde yeterli ilerleme 
sağlanmaması durumundaysa Genel Sekreter’in konuya ilişkin değerlendirme-
siyle birlikte çözüm önerilerini de dahil raporunu hazırlaması ve konuyu Güvenlik 
Konseyi’ne devretmesi istenmiştir. 

750 sayılı karar çerçevesinde Ankara, Atina ve Lefkoşa’da173 Genel Sekreter’in tem-
silcileri tarafından gerekli temas ve görüşmeler yapılmış ve bunun üzerine Genel 
Sekreter, her iki toplum liderini New York’a davet etmiştir. 

Görüşmeler başlamadan önce Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin temsilcileri, 
Denktaş’la doğruda görüşmüşler ve statükonun devam edemeyeceğini ve “toprak-
ların şimdiki gibi adaletsiz dağılımın sürdürülemeyeceğini”174 belirtmişlerdir. Bunun 
üzerine Genel Sekreter’in gözetiminde, 18-23 Haziran 1992 tarihleri arasında New 
York’ta birinci tur görüşmeleri başlamıştır. 

Taraflar, New York’ta Genel Sekreter Butros Gali’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde 
hazırladığı çözüm plânını görüşmüşlerdir. Gali, Kapsamlı Çözüm Plânı ile ilgili tasla-
ğı, ‘Fikirler Dizisi’ adı altında ve dolaylı görüşmeler yoluyla müzakere etmeye başla-
mıştır. Ardından Genel Sekreter, her bir liderle beş toplantı yapmıştır.175 Bu toplantı-
lar, yaklaşık on saat kadar sürmüştür. Gali, her iki lider arasında yapılan müzakereleri 
belli bir çatı altında toplamaya çalışmıştır.176 Zira her iki tarafın farklı görüşlerini bir 
potada toplamak temel amaç olmuştur. 

Bu yüzden görüşmelerdeki yöntem, Gali’nin iki liderle, önce ayrı ayrı görüşmesi, ar-
dından da bir anlaşma zemini oluştuğu zaman ikisini bir araya getirmesi yönünde-

171 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Üzerine Bildiriler, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP) Yayınları, Lef-
koşa, 1998, s. 228.

172 “Eroğlu: Özal’ın Dörtlü Zirve Önerisi Yanlıştı”, Hürriyet Gazetesi, 8 Aralık 1992, No:62144, s. 19; “Dörtlü 
Zirve Yanlıştı”, Hürriyet Gazetesi, 9 Aralık 1992, No:96521, s. 20; “Mesut Yılmaz’ın Yanlışları”, Hürriyet 
Gazetesi, 15 Aralık 1992, No:85214, s. 19; “Dörtlü Zirve’yi Başlatan Mektup”, Hürriyet Gazetesi, 15 
Aralık 1992, No:522364, s. 19; Oktay Ekşi, “Kıbrıs Meğer Zor Kurtulmuş”, Hürriyet Gazetesi, 9 Aralık 
1992, No:52214, s. 17; Ertuğrul Özkök, “Bu Görüşmeler Gizli Kalmamalı”, Hürriyet Gazetesi, 9 Aralık 
1992, No:75412, s. 17; Ekşi, 1992:19.

173 “Görüşmelerin Kaderi”, Fileleftheros Gazetesi, 14 Mayıs 1992, No:8520, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 14 Mayıs 1992, s. 1.

174 Bölükbaşı, 2001:334.
175 “Demirel: Kan Dökülmeyeceğine Güvence Verirlerse Türk Askerini Yarın Çekeriz”, Kıbrıs Gazetesi, 25 

Kasım 1992, No:236, s. 3.
176 Necatigil, 1998:393.
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si konusunda sıkıştırmasıyla yürütülmüştür.178 Görüşmeler boyunca Gali, Türklerin 
daha çok taviz vermesi gerektiğine inandığını taraflara hissettirerek, zamanın büyük 
kısmını ‘Fikirler Dizisi’ olarak adlandırdığı çözüm taslağını Denktaş’a kabul ettirmeye 
çalışarak geçirmiştir.179 Diğer Genel Sekreterlerden farklı olarak Gali, küçük detaylar 
üzerinde bile pazarlık yapmış ve Denktaş’ı sık sık, eğer işbirliği yapmazsa Güvenlik 
Konseyi’nin adada kendi çözümünü uygulayacak olmasıyla tehdit etmiştir.180

BM’de Kıbrıs için harita üzerinde çalışmalar ikinci gününü doldururken, başlangıç-
taki iyimserlik gitmiş, yerini gergin bir hava almıştır. Fileleftheros gazetesinin ha-
berine göre Denktaş’ın “çok sinirli ve huzursuz göründüğü”181 belirtilmiştir. Aslında 
Denktaş’ın sinirliliğinin ve huzursuzluğunun nedeni, BM’nin, kendisinden Rumlara 
hangi toprakları geri vereceğini açıkça belirtmesini istemesinden kaynaklanmış-
tır.182 Gergin ortam, harita üzerinde müzakereler devam ederken, Gali ile Denktaş 
arasında yaşanmıştır. Her iki taraf arasında bir an için sert ve tartışmalı hâle gelen 
müzakereler gergin bir ortamı yaratmıştır. Hatta bu çatışma, Gali ile diğer BM’deki 
üst düzey diplomatlarla da olmuştur. 

Özellikle bağımsız diplomatlar, havanın sertleşmesinde Gali’nin önemli bir rolü ol-
duğunu ve müzakerelerin ilk gününde itibaren bunun yaşandığını dile getirmişler-
dir. Aslında BM diplomatları ile Gali arasında yaşanan çatışmalar, bir başka krize de 
neden olmuştur. Zira Gali ile çalışan, BM’nin en başarılı diplomatlarından olan ve 
rehine krizi konusunda uzman olup, diplomatik çabalarla bunu çözen Gian Domini-
co Picco183 da görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır. 

Ayrıca BM Genel Sekreteri, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa görevi bıraka-
cağını, konuyu Güvenlik Konseyi’ne havale edeceğini,184 Türk ve Rum liderlerine 
resmen bildirmiştir. Bunun üzerine müzakerelerin yarım kalması hâlinde BM’nin 
suçlu arayacağını göz önünde bulunduran liderler, Fikirler Dizisi’nin üzerinde görüş 

177 “Toprak, Egemenlik ve Maraş”, Fileleftheros Gazetesi, 4 Mayıs 1992, No:2036, s. 1-2; “Rum Basın Bül-
teni”, TAK Arşivi, 4 Mayıs 1992, s. 1-2; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, 
Kıbrıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 7; “Report of The Secretary-General on His Mission of 
Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 24472, 21 August 1992; Sönmezoğlu, 2000:299.

178 Bu görüşmelerin değerlendirmesi için bkz… “Toprak Konusu”, Fileleftheros Gazetesi, 13 Haziran 
1992, No:8541, s. 1; Şükrü S. Gürel, “Çözülüşe Neden Olmayan Bir Çözüm, “ Hürriyet Gazetesi, 15 
Temmuz 1992, No:56332, s. 7.

179  Gürel, 1993:1.
180 “Secretary-General, Set of Ideas on An Overall Framework Agreement on Cyprus”, KKTC Cumhurbaş-

kanlığı Arşivi, Dosya: BM Önerileri, Tarih: 1992, s. 7; “Birleşmiş Milletlerden Öneriler”, Simerini Gaze-
tesi, 12 Haziran 1992, No:17, s. 2; “Toprak, Egemenlik ve Maraş”, Fileleftheros Gazetesi, 4 Mayıs 1992, 
No:2036, s. 1-2.

181 “Butros Gali’nin İhtarı”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Haziran 1992, No:951, s. 3.
182 Tamçelik, 2008:118.
183 Şebnem Şenyener, “Kıbrıs İçin Yeni Harita”, Sabah Gazetesi, 21 Haziran 1992, No:12145, s. 9.
184 “Birleşmiş Milletlerden Öneriler”, Simerini Gazetesi, 12 Haziran 1992, No:17, s. 2; “Bundan Sonraki 

Adım”, Haravgi Gazetesi, 29 Mayıs 1992, No:235, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 29 Mayıs 1992, s. 1.
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görüşmelerin, 23 Haziran 1992 tarihine kadar uzayabileceği bildirilmiştir. 

Genel Sekreter, 19 Haziran 1992 tarihinden önce Denktaş, sonra da Vasiliu ile bir 
araya gelmiştir. Gali’nin sözcüsü François Guiliani, 19 Haziran 1992 tarihinde Denk-
taş ve Vasiliu’yla ayrı ayrı yapılan görüşmelerde, ilk planda toprak düzenlemesi ve 
yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönmeleri hususlarının ele alındığını bildirilmiştir. 

Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Oscar Camillion ve danışmanı Gustave 
Feissel’in, Rum lideri Vasiliu’yla yaptıkları temaslara dayanarak hazırladıkları Kıbrıs 
haritasının,186 19 Haziran 1992 tarihinde Gali’yle ikinci buluşması sırasında Denktaş’ın 
önüne, kabul edilmesi için konulmuştur. Haritada Rum yönetiminin batıda Lefke’den, 
doğuda ise Mağusa’ya kadar uzanan 150 millik187 sınır boyunca Rum yerleşimine 
açılmasını istediği görülmüştür. Böylece 37’yi aşkın köy ve kasabının Rum idaresine 
geçeceği belirlenmiştir. Bir başka deyişle bu haritaya göre Türk tarafına %28.2 toprak 
kalması öngörülmektedir. Bunun üzerine Türk tarafı, bu haritayı reddetmiştir. 

Bundan hareketle Denktaş, New York’ta yapılan görüşmelerde önüne harita konul-
duğu için Türk tarafının ortaya yeni görüşlerle çıkacağını açıklamıştır. Hatta Denk-
taş, 1979 ve 1981 yıllarında ortaya çıkan haritaların üzerinden de bilgi vermiştir. 
Bununla yetinmeyen Denktaş, elinde toprak tavizi ile ilgili haritaları içeren bir kitabı 
tutarak “ne Gobi, ne de Gali haritasını kabul ederim. Ben haritacı değilim. BM’nin de 
harita hazırlamaya yetkisi yok” demiş ve tepkisini göstermiştir. Özellikle 1981 yılında 
mevcut şartlar içinde sembolik bir anlamı olan Erenköy ve su yataklarının bulun-
duğu Güzelyurt’un Rumlara bırakılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Denktaş, “20 
Rum aile yerleşecek diye, ne Erenköy’ü Rum istedi diye, ne de su kaynaklarımızın bu-
lunduğu Güzelyurt’u veririz. 18 yıl sonra oluşan yeni şartlara göre toprak tavizi değil, 
hudut düzenlemesi yaparız”188 demiştir. 

Aslıda Denktaş, toprak konusunda, harita hazırlanmasından önce kriterlerin görü-
şülmesini istemektedir. Denktaş’ın bir diğer isteği de mülkiyetin sıfırlanmasıdır.189 Bir 
başka deyişle Kuzey’deki bütün Rum mallarının Türklere ait olmasıdır. Türkiye’nin 
garantisinde de ısrar eden Denktaş, yerleşim özgürlüğünün iki toplum arasında, gü-
venin yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu ileri sürmüştür. 

185 “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, 
No:2035, s. 7; “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security 
Council, S / 24472, 21 August 1992; Tamçelik, 2000:393.

186 “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8.
187 “Güvenlik Konseyi Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Nisan 1992, No:524, s. 8; “Butros 

Gali’nin Plânı”, Ethnos Gazetesi, 8 Haziran 1992, No:198, s. 1; Tamçelik, 2000:393.
188 “Ne Erenköy’ü, Ne de Güzelyurt’u Veririz”, Hürriyet Gazetesi, 16 Haziran 1992, No:420155, s. 9; “Top-

rak, Egemenlik ve Maraş”, Fileleftheros Gazetesi, 4 Mayıs 1992, No:2036, s. 1-2.
189 “Denktaş’ın Tutumu”, Simerini Gazetesi, 12 Haziran 1992, No:7415, s. 2; “Rumlar, Makarios Haritasını 

Sunacaklar”, Simerini Gazetesi, 17 Temmuz 1992, No:4587, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 17 
Temmuz 1992, s. 3.
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Denktaş’tan sonra Gali’yle görüşmüştür. Özellikle Gali ve Denktaş’ın ortaya atılan 
haritalar,190 ayrı ayrı yapılan görüşmelerde ciddi tartışmalara neden olmuştur. Bu 
tartışmaları dengeli bir somuca bağlamak için Gali ve Denktaş, çalışmalarını harita-
lar üzerinden yapmışlardır. 

Bu sırada Denktaş, ‘Gobi haritası’na alternatif olarak Güzelyurt’u içeren ve güneyde 
İngiliz Dikelya üssü ile çakışan, ancak %27’lik oranı191 fazla değiştirmeyen bir çizgiyi 
savunmuştur. Ayrıca Denktaş, ekonomik eşitsizlik ve verimli toprağın adil dağılımı-
na bağlı olarak Güzelyurt’u veremeyeceğini dile getirmiştir. Bunun dışında Denktaş, 
Vasiliu’nun Türk tarafında kalacak toprağın yüzdesi konusunda yüzdeler yerine, in-
san hakları üzerinden konuşmayı tercih ettiğini açıklamıştır.192 

Hâlbuki Gali, ortaya koyduğu haritada Türk kesimine %28.2 oranında toprak bırak-
mayı ve Güzelyurt’un Rum kesimine verilmesini öngörmüştür. Denktaş ise %29+193 
formülünün uygulanmasını ve Güzelyurt’un Türk kesiminde kalmasını arzu etmiştir. 
Görüşmelerde Türk tarafı toprak, anayasa ve yer değiştiren kişiler konusunun birlikte 
ele alınmasını, varılacak bir anlaşmanın tüm hususlardaki uzlaşmaya dayanmasını 
savunurken, Rum tarafı sadece toprak ve yer değiştiren kişiler hususlarına öncelik 
verilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine Gali, iki lidere, ilk önce Güvenlik Konseyi’nce öngörüldüğü gibi iki 
önemli konu olan toprak ayarlamaları ve yer değiştiren kişiler üzerinde duracağını 
ve tarafları, bu iki konuda anlaşma menziline getirmesi hâlinde öteki konuların tar-
tışmasına geçeceğini belirtmiştir. 

Bu sırada Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği bir haberinde ise BM Genel 
Sekreteri’nin Amerikalı Koordinatör Nelson Ledsky aracılığıyla taraflara bir ihtarda 
bulunduğunu, Haziran sonuna kadar süre tanıdığını ve bu süre içinde, “Kıbrıs soru-
nunu ya çözeriz, ya da terk ederiz”194 şeklinde bir mesaj gönderdiğini bildirmiştir. Pek 
tabiî ki bu durum, ABD’nin de görüşmelerde etkin bir rol aldığını göstermektedir. 
Genel Sekreter’in Nelson Ledsky’den başka, kendi temsilcileri aracılığıyla da tarafla-
ra böyle bir mesaj verdiği görülmüştür. 

Gerek Nelson Ledsky, gerekse Genel Sekreter’in temsilcileri ile temasta bulunan 
yabancı diplomatlar, Genel Sekreter’in BM olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili sorumlulu-
ğunu şu ya da bu şekilde sona erdirmek için sabırsızlandığını belirtmiştir. Bundan 

190 Doğan Uluç, “Kıbrıs Görüşmeleri Arpa Boyu”, Hürriyet Gazetesi, 24 Haziran 1992, No:752214, s. 12.
191 Şebnem Şenyener, “Güzelyurt Türk Tarafında Kalsın”, Sabah Gazetesi, 19 Haziran 1992, No:321457, s. 9.
192 Denktaş: “Biz yüzdeler üzerinde konuşmuyoruz. Çünkü bahsi geçen bölgeler boş arazi değil. İnsan 

haklarından söz ediliyor burada. Yüzdelerle boş arazi konuşulur. Topraksa ilkelerle konuşulur”. Bu-
nun için bkz… Şenyener, 1992:9.

193 “Cyprus, Denktash Wins”, The Economist, 22 August 1992, No:851, s. 2.
194  “Butros Gali’nin İhtarı”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Haziran 1992, No:951, s. 3.
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üyesini devreye sokmak istemiştir.195 

Aslında Gali, Kıbrıs sorununun çözümünü, toprak ve göçmen konularının çözümüne 
bağlı olduğunu düşünmektedir. Toprak düzenlemeleriyle 40 veya 43 bin göçmenin 
Rum yönetimi altında evlerine dönebileceğini tasarlamıştır. Yapılacak coğrafî dü-
zenlemelerin daha ziyade Mağusa bölgesinde olacağını ve Güzelyurt bölgesindeki 
düzenlemelerin,196 Rum yönetimi altında evlerine dönecek göçmenlerin sayısını 
kısıtlayıcı nitelikte olacağını belirtmiştir. Aslında bu çeşit düzenlemeler, iki tarafın 
görüşlerinin mutabakata varmasıyla sonuçlanması gerekeceği düşünülmektedir. 
Gerçi bu mutabakatı sağlayacak olanlar ise BM ile Amerikalılardır. 

Birinci tur görüşmeleri, Genel Sekreter’in Afrika Birliği Konferansı’na katılması üze-
rine 23 Haziran 1992 tarihinde sona ermiştir. Bunun üzerine Kıbrıs görüşmelerinin 
devam edemeyeceği veya en azından Kıbrıslı liderlerin ortak bir toplantı yapmadan 
New York’tan ayrılmaları gündeme gelmiştir. 

Buna rağmen Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi, Kıbrıs’ta harita ve yerlerinden 
edilenler konusunda ilerleme kaydedilmeden, liderlerin New York’tan ayrılmasını 
istememektedir. Bu nedenle taraflar 23 Hazirana kadar ilerleme sağlayamamışlar-
sa, ya Özel Temsilci Oscar Camillion ya da Genel Sekreter Yardımcısı Petrovsky197 
başkanlığında görüşmelerin sürdürülmesini teklif etmişlerdir. Türk tarafı, Genel 
Sekreter’in bulunmaması hâlinde New York’ta kalmanın bir anlamı olmayacağını 
belirtmiştir. Rum tarafı ise harita çalışmalarında ilerleme kaydedildiği takdirde Ge-
nel Sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında çalışmalara bir süre daha de-
vam edebileceğini bildirmişlerdir. Buna karşın ortak toplantının Genel Sekreter’in 
dönüşünden sonraya bırakılabileceği de dile getirilmiştir. 

Birinci turun sonunda yayınlan BM açıklamasında, görüşmeler ‘yapıcı ve yararlı’ ola-
rak nitelendirilmiştir.198 Özellikle birinci turun tamamlanmasından sonra Denktaş 
ve Vasiliu, 1990’da başarısızlıkla sonuçlanan toplumlararası görüşmelerden sonra 
ilk kez bir araya gelerek, Genel Sekreter Gali’nin de bulunduğu yarım saatlik bir ne-
zaket toplantısı gerçekleştirmişlerdir. 

Denktaş görüşmeden çıktıktan sonra görüşmelerin birinci turu hakkındaki düşün-
celerini şu şekilde dile getirmiştir: 

195 “Bundan Sonraki Adım”, Haravgi Gazetesi, 29 Mayıs 1992, No:235, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 29 Mayıs 1992, s. 1; “Çelişkili Haberler”, Fileleftheros Gazetesi, 11 Haziran 1992, No:5219, s. 1; 
“Görüşmelerin Kaderi”, Fileleftheros Gazetesi, 14 Mayıs 1992, No:8520, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 14 Mayıs 1992, s. 1.

196 “Toprak ve Göçmen Konuları”, Eleftherotipia Gazetesi, 11 Haziran 1992, No:7412, s. 1.
197 Şenyener, 1992:9.
198 Tamçelik, 2008:121.
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Rum tarafının görüşlerini gelecek safhada öğrenmiş olacağız. Genel Sekreter’e göre 
gelecek safha uzun bir safha olacaktır. Genel Sekreter burada kalıp meselenin halledil-
mesini istiyordu. Bizim görüşümüze göre ilkelerde anlaşabilirsek, işin geri kalan kısmı 
Kıbrıs’ta komisyonlarda halledilebilir. 

Genel Sekreter’in çabası, toprakla ilgili müzakereleri başlatmaktı. Düşüncelerini ortaya 
koydu. Gelecek sefere kendi haritamızı getiririz. Genel Sekreterliğin toprak konusuna 
nasıl baktığı ortaya çıktı. Biz bu yolda dengeli ve karşılıklı bir anlaşma zemini oluşun-
caya kadar devam edeceğiz. Vasiliu ile görüşmede hiçbir içeriğe girmedik. Bu, sadece el 
sıkışma ve buzları kırma ameliyesi idi”.199 

Aslında Rum tarafı, birçok çekincelerine karşın bu plânı reddetmekten çekinmiştir. Çün-
kü New York görüşmelerinin başarısızlığa uğraması hallinde, Denktaş’ın sahte devleti-
nin tanınması hakkındaki Amerikan tehdidinden korkmuştur. Rumlar, Amerikalıların bu 
tehdidini barışın üstünde Demokles’in kılıcı gibi görmüşlerdir.200 Rum tarafını ürküten 
diğer bir konu ise Barış Gücü’nün adadan çekileceği yolundaki telkinlerdir. 

Görüşmeler esnasında, toprak ve göçmenler konusunun ele alındığı beş günlük 
toplantılarda,201 herhangi bir ilerleme sağlanamadığı için müzakerelere Temmuz 1992 or-
tasında yeniden başlamak üzere ara verilmiştir. Lakin New York görüşmelerindeki birinci 
turun sonunda, kamuoyunda görüşmelerle ilgili tartışmalar oldukça yoğun geçmiştir. 

Özellikle görüşme süreci, adadaki her iki halkın gündeminde birinci sırasında tut-
muştur. Kaldı ki kamuoyu araştırması yapılmadan bile, her iki halkın konuyla ilgilen-
diğini saptamak mümkündür.202 Sosyal içerikli toplantılarda, köylerde, kentlerde vb. 
yerlerde sohbet konusunun ilk sırasında Kıbrıs sorunu vardır. Herhangi bir gazeteci 
veya Kıbrıs sorununa ilgi duyan bir kişi,203 bu konudaki halk sohbetlerinde umutla 
birlikte, endişenin de yaşandığını gözlemleyebilmesi olasıdır. 

Buna rağmen Kıbrıs Türk ve Rum halkları, genel olarak anlaşma istemektedirler. Ancak 
bu anlaşmanın, güvenlik sorunları yaratmasını, korkulu günler getirmesini veya yeni-
den göçmenlik statüsü sağlamasını da istememektedirler. İki halk arasında, özellikle 
Kıbrıs konusunda yapılan tartışmaların teması işte bu noktada düğümlenmektedir. 

3.2. İkinci Tur Görüşmeleri (15 Temmuz – 14 Ağustos 1992):

Genel Sekreter, ikinci tur görüşmelerinde kapsamlı bir çözüm anlaşmasının imza-
lanabilmesi için Vasiliu ile Denktaş’ın görüşmesini amaçlamıştır. Ardından dörtlü 

199 Şebnem Şenşener, “Kıbrıs’ta Mutlu Sona Doğru”, Sabah Gazetesi, 25 Haziran 1992, No:458117, s. 10.
200 “Toprak ve Göçmen Konuları”, Eleftherotipia Gazetesi, 11 Haziran 1992, No:7412, s. 1.
201 Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1995:60-61.
202 Tamçelik, 2008:122.
203 “Harita”, Kıbrıs Gazetesi, 7 Temmuz 1992, No:744, s. 4.
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konferansın nihaî amaca ulaşacağını ve böylece sürecin sonlanacağını belirtmiştir. 
Bu yüzden dörtlü konferans, 6 ile 15 Temmuz tarihleri arasında yapılması tasarlan-
mıştır. Böylece çözüm çerçevesinin dörtlü konferans tarafından da onaylanmasın-
dan sonra ayrı referandumlarla halkın onayına sunulacağı düşünülmüştür.204 Şayet 
Gali’nin hazırladığı bu senaryonun gerçekleşmesi mümkün olmayacaksa, o zaman 
Güvenlik Konseyi devreye girecektir. Ancak Güvenlik Konseyi, sürecin bu aşamaya 
gelmesini istemediğinden, tarafların Temmuz ayı içinde belli bir çerçevede anlaş-
maları yönünde çağrıda bulunmuştur. 

Bunun üzerine taraflar, ikinci tur görüşmelerinde sonuç alabilmek için gereken süre 
içinde temaslarında bulunmaya karar vermişlerdir. İlgili bütün taraftardan gerekli si-
yasal irade desteğini alan Genel Sekreter ise Kıbrıs sorununun çözümü için sürdürü-
len bütün çabaların başarıya ulaşacağına olan inancını muhafaza ettiğini açıklamış-
tır.205 Hatta Genel Sekreter, her iki toplumun liderinden New York’taki görüşmelerin 
başlamasından önce ‘evet’ ya da ‘hayır’ işaretini beklemektedir.206 Çünkü Genel Sekre-
ter, liderlerden gelecek işarete göre Fikirler Dizisi’ni BM belgesi hâline getirip, iki lidere 
ayrı ayrı sunmayı planlamaktadır. Aslında BM, tarafların taslak üzerinde %70 anlaşma-
sı hâlinde iki lideri bir araya getirmeyi ve ortak toplantı yapmayı tasarlamıştır. Bu top-
lantıda çerçevesi metin üzerinde %90 anlaşılması hâlinde dörtlü zirveye geçilecektir. 
Zira dörtlü zirvenin başarısı, tasarıya göre %100 anlaşmayla gerçekleşebilecektir. 

Genel Sekreter, Güvenlik Konsey’ne yaptığı açıklamada ise 15 Temmuz’da başlaya-
cak görüşmelerde “ilkeler üzerinde geniş tartışmalar yapmaya ya da bilinen pozisyon-
ların tekrarlanmasına niyetli olmadığını”207 vurgulamış ve taraflardan beklentilerini 
dile getirmiştir. Buna göre:

1. Taraflar, Fikirler Dizisi’nin bütününde ve sekiz ana başlığında öngördükleri 
değişiklikleri somut olarak Genel Sekreter’e iletmelerini istemiştir. Bir başka 
deyişle Türk tarafı harita ve göçmenler konusundaki görüşlerini, Rum tarafı ise 
anayasa üzerindeki fikirlerini somut olarak bildirmelerini istemiştir. 

2. Tarafların kendi aralarındaki görüş farklılıklarını tam olarak belirlemelerini salık 
vermiştir. 

3. Taraflar bütün bunları yaparken, Fikirler Dizisi’ne de mümkün olduğunca yakın 
kalmaları arzulanmıştır.208 

Bu sırada Güvenlik Konseyi’nin ne yapacağı hakkındaki spekülasyonlar sürerken, Rum 
basını, tarafların anlaşamaması hâlinde, Konsey tarafından yeni bir çözümün empoze 

204  “Ne Pahasına Olursa Olsun Çözüm”, Simerini Gazetesi, 5 Haziran 1992, No:885, s. 2.
205 Şenşener, 1992:10.
206 “Barış Umutları Güç Kazanıyor”, Sabah Gazetesi, 26 Haziran 1992, No:632254, s. 7.
207 “Barış Umutları Güç Kazanıyor”, Sabah Gazetesi, 26 Haziran 1992, No:632254, s. 7.
208 Tamçelik, 2008:123.
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ıedilebileceğini belirtilmiştir. Özellikle Etnos gazetesi, Kıbrıs’la ilgili çözümün şu ya da 

bu nedenle başarısızlığa uğraması hâlinde, Güvenlik Konseyi’nin adanın kaderini eli-
ne alacağını ve “Kamboçya tipi”209 bir çözüm getirebileceğini açıklamıştır. 

Aslında Kıbrıs görüşmeleri öncesinde üzerinde en çok durulan konulardan bi-
risi haritanın nasıl olacağıdır.210 Bu yüzden Denktaş, Türk hükümetiyle birlikte 15 
Temmuz’da masaya koyacağı haritayı belirlemeye çalışmıştır. Bunun üzerine detaylı 
bir KKTC haritası hazırlanmış ve Türk tarafının eskiden beri savunduğu kriterler üze-
rinden tanımlamamlar yapılmıştır. 

Özellikle iki kesimlilik, güvenlik, toprak mülkiyeti ve verimlilik gibi vazgeçilemeye-
cek kriterler göze alınarak çizilen haritada, sadece sınır düzenlemeleri öngörülmüş-
tür. 180 km2’lik konfrantasyon hattında,211 Türk ve Rum birliklerince korunan sınırlar 
içinde kalan bölgedeki boş köylerin bazıları, bu düzenleme çerçevesinde pazarlık 
konusu olabilecektir. Ayrıca adada Barış Gücü’nün kontrolünde bulunan tampon 
bölge de pazarlığa tâbi bölgeler arasında sayılmıştır. 

Ardından Denktaş, bir açıklama yapmış ve New York’ta herhangi bir haritanın önü-
ne getirilip konulması hâlinde, görüşmelerin kesilebileceğini bildirmiştir. Vasiliu ise 
bunun tam tersi bir tutum ortaya koymuştur. Ancak ele alınan konular arasında 
Türk tarafının üzerinde durduğu dönüşümlü başkanlık konusunda ise Vasiliu, buna 
şiddetle karşı çıktığını açıklamıştır.212 

Bu arada Vasiliu, Rum göçmenlerin tamamının evlerine geri dönmesini beklemekte-
dir. Zira Rum yönetimi, göçmenler konusuna büyük önem vermektedir. Türk tarafı 
ise göçmenlerin geri dönüşü Kuzey Kıbrıs’ta sorun yaratan bir konu olacağından, 
Rum kesiminin bu konudaki taleplerine reddetmektedir. 

Bu sırada Kıbrıslı Türkler arasında bir kamuoyu araştırması yapılmış ve Kıbrıs me-
selesinin çözümüne ilişkin siyasî beklentiler araştırılmaya çalışılmıştır.213 Buna göre 
sınırın kalkması durumunda Kıbrıs’ta huzur ve barışın ortadan kalkacağına inanan-
ların oranı %65 olarak saptanmıştır. Bunun dışında Rumların kuzeye yerleştirmesini 

209 “Güvenlik Konseyi Çözüm Empoze Edebilir”, Kıbrıs Gazetesi, 7 Temmuz 1992, No:203, s. 10.
210 “Denktaş, Pazarlık Yapmam”, Sabah Gazetesi, 17 Haziran 1992, No:95621, s. 9.
211 “KKTC Haritası Ankara’da”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Temmuz 1992, No:1044, s. 1.
212 “Denktaş, Pazarlık Yapmam”, Sabah Gazetesi, 17 Haziran 1992, No:95621, s. 9.
213 Comar Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin Kıbrıs’ta yaptığı araştırma 7-9 Haziran 1992 tarihlerinde ger-

çekleştirilmiştir. Sonuçlar ise 11 Temmuz 1992’de yayımlanmıştır. Belirlenen esaslara uygun olarak 
hazırlanan form, yüz yüze görüşmeler sırasında kriterlere göre seçilen KKTC vatandaşlarına uygulan-
mıştır. Tesadüfî örnekleme yöntemi ile toplam 399 kişiye uygulanana bu anket, 53 yerleşim birimin-
de gerçekleştirilmiştir. Lefkoşa, Mağusa ve Girne ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde ve merkez-
lerinde gerçekleştirilen anket, saptanan üç ayrı yaş grubuna uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarının 
ülke genelini temsil edebilecek nitelikte olabilmesi için görüşülen kişilerin toplam nüfustaki payı 
esas alınmıştır. Belirlenen yaş ve cinsiyet kotaları sayesinde, her bölgede çeşitli kesimleri temsil eden 
kişilerle görüşülerek sonuca varılmıştır. Bunun için bkz… “Kıbrıs Türkü Ne İstiyor?”, Kıbrıs Gazetesi, 
11 Temmuz 1992, No:814, s. 3.
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rin oranı ise sadece %20.6’da kaldığı ve halkın %88.5’inin Türkiye’nin tek başına mü-
dahale hakkını içermeyen bir anlaşmaya karşı çıkacağını belirtmiştir.214

Bütün bunlar göstermektedir ki, Temmuz ayında yapılacak ikinci tur görüşmeleri 
oldukça zorlu geçecektir. Dolayısıyla ilke anlaşmasına varılabilmesi için daha çok 
“al-ver”215 taktiğinin uygulanacağı düşünülmektedir. Lakin bu sırada Amerikan Wall 
Street Journal gazetesi, Kıbrıs hakkında yayınladığı bir yazıda, taraflar arasındaki 
görüş ayrılığının şimdiki aşamada giderilebilecek gibi görünmediğini belirtmiştir. 

Wall Street Journal gazetesinde, Irving Crystol imzalı yazısında, Kıbrıs sorunu gibi 
aşılması zor durumlarda, ‘beklemenin’ en iyi yol olduğu bildirilmiştir. Tarafların, an-
laşmaya hazır olduklarını açıklayıncaya kadar beklemelerini tavsiye eden Wall Street 
Journal, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın beklemeyi neden kabullenemediğini bir türlü 
anlayamadığını belirtmiştir. Amerikan hükümetinin, Kıbrıs ve Filistin gibi zor so-
runların çözüm çabalarına direkt olarak karışmasının yanlış olduğunu belirten Wall 
Street Journal, Kıbrıs’la ilgili olarak şunları ifade etmiştir:

“Kıbrıs sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorundur. Bölgeye tecrübeli bir diplomat 
gönderilmiştir. Fakat bu diplomat, Kıbrıs’taki görüş ayrılıklarının şimdilik giderilecek gibi 
görünmediği yönünde bir tespitle geri dönmüştür. Ne var ki Amerikan hükümeti, tecrübeli 
diplomatın bu gözlemini göz ardı ederek, çabalarını sürdürmeye devam etmektedir”.216

Tam bu sırada ABD, New York görüşmelerine dört gün kala, Kıbrıs sorununa ilişkin 
diplomatik kuralları çiğneyerek bir müdahalede bulunmuştur. KKTC’de sert tepki-
ye neden olan bu müdahale, soruna barışçı çözüm arayışlarına gölge düşürmüştür. 
Amerikan müdahalesi, Dışişleri Bakanı James Baker’ın meslektaşı Hikmet Çetin’e gön-
derdiği gizli bir mektup şeklinde olmuştur. Daha sonraları ABD Dışişleri Bakanının, 
Çetin’e gönderdiği gizli mektubun tam metni,217 Hürriyet gazetesinde ifşa edilmiştir. 

Hürriyet’in “ABD’den Zehir Gibi Uyarı Mektubu”218 başlığı altında verdiği haberde 
Baker, KKTC’yi ve Denktaş’ı Ankara’ya şikâyet etmiştir. Denktaş’ın New York müza-

214 “Kıbrıs Türkü Ne İstiyor?”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:814, s. 3.
215 “Güvenlik Konseyi Çözüm Empoze Edebilir”, Kıbrıs Gazetesi, 7 Temmuz 1992, No:203, s. 10.
216 “Görüş Ayrılıkları Giderilecek Gibi Değil”, Kıbrıs Gazetesi, 7 Temmuz 1992, No:789, s. 10.
217 Özkök, 1992:19.
218 “Ekselansları, Bildiğiniz gibi Kıbrıs görüşmeleri nihaî aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Türk tarafının 

siyasî eşitliği, güvence, icraya katılma, kendi yönetimine sahip alma hakları vardır. Buna karşılık Türk 
tarafının da toprak ayarlamasını kabul etmesi gerekir. Görüşmelerin ulaştığı bu noktada, tarafların, 
mümkün olduğu kadar yumuşak ve esnek davranmasında fayda vardır.

 Sayın Denktaş’ın New York’a gelmeden ve ayrılırken bazı beyanları oldu. Bu olumsuz mesajlar bizde, 
kendisinin bu iş için çözümüne taraftar olmadığı intibaını uyandırdı.

 Sayın Denktaş, tabiatıyla bu iş için müzakeresini yapma hakkına sahiptir. Ancak engelleyici bir hava 
içinde olmamalıdır. Dolayısıyla kendisinin bu işi baltalamasına göz yumulmalıdır. Bu gerekli duyarlı-
lığı göstereceğinizi umuyorum. Dışişleri Bakanı James Baker” Bunun için bkz… “ABD’den Zehir Zem-
berek Uyarı Mektubu”, Hürriyet Gazetesi, 10 Temmuz 1992, No:855581, s. 17.
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gerektiği219 ifade edilmiştir. 

Rum lideri Vasiliu ise Helsinki’de Anadolu Ajansı’na verdiği özel demeçte, Güvenlik 
Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili başarısızlığı kabule hazır olmadığını ileri sürmüştür. Vasi-
liu, Baker’ın mektubuyla ilgili olarak “bu mektup, ABD hükümetinin Kıbrıs meselesine 
gösterdiği ilginin en önemli kanıtı” olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Vasiliu, gerek Gü-
venlik Konseyi’nin, gerekse ABD’nin meseleye verdiği önem göz önüne alındığın-
da, çözüme yaklaşıldığını savunmuş ve kendisinin de bu konuda umutlu olduğunu 
belirtmiştir. Vasiliu, Baker’ın mektubuyla ilgili olarak “mektup olayı benim için sürpriz 
olmadı”220 şeklinde yorumda bulunmuştur. 

Denktaş ise ABD Dışişleri Bakanı’nın gönderdiği mektubu, sert bir dille eleştirmiş ve 
“bundan daha ağır bir baskı olamaz”221 şeklinde yorum yapmıştır. Bu yüzden Baker’ın 
mektubuna sert tepki gösteren Denktaş, New York’taki görüşmeleri iyi niyetle sür-
dürüp, sonuç almak istediklerini belirtmiş ve “halkımızın davasını anlatmaya çalışa-
cağız. Kimse elimize pranga, dilimize kilit vurmaya kalkmasın”222 demiştir. 

KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu ise Baker’in gönderdiği mektubu, “bir ülke bakanının, 
bağımsız bir ülke bakanına yazabileceği bir mektup değil”223 diyerek şunları söylemiştir:

“Zoraki çözüm empozeleri veya baskıyla yaratılacak bir çözüm, Kıbrıs’ı Bosna-Hersek’e 
çevirir. Diplomatik dili çok ağır olan ve Türkiye’nin içişlerine müdahalede bulunan bu 
mektup, Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 
ABD’nin böyle bir müdahaleye hakkı yoktur”224 şeklinde yorum yapmıştır.

ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Kıbrıs’ın kaderini belirleyecek New York görüşme-
lerine bir hafta kala, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’e sürpriz bir mektup göndererek, 
çok açık bir dille, “Denktaş’ın sert açıklamalarının durdurulmasını”225 istemesi dikkat 
çekicidir. Aslında mektup, Ankara’da ‘soğuk duş’ etkisi yapmıştır. Başbakan Süley-
man Demirel, kendisine ulaştırılan mektubu hemen Ankara’da bulunan Denktaş’a 
iletmiştir.226 Böylece Demirel, Amerika’nın istediği uyarı mesajını Denktaş’a iletmiş 
oldu. Aslında Denktaş’ın Kıbrıs’tan ayrılırken yaptığı ‘kavgaya gidiyoruz’ sözlerinden 
kaynaklandığı bildirilen mektubun, New York görüşmelerinde Rum tarafına puan 
kazandırdığı düşünülmektedir. Baker, mektubunda, Denktaş’ın ‘taviz vermem’ açık-
lamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve Ankara’dan Denktaş’ı yumuşat-

219  “No Uncle Sam, No!”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:889, s. 1.
220 “No Uncle Sam, No!”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:889, s. 1.
221 “Denktaş: Elimize Pranga Vurdurtmayız”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:4266, s. 21.
222 “Denktaş: Elimize Pranga Vurdurtmayız”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:4266, s. 21.
223 “Denktaş: Elimize Pranga Vurdurtmayız”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:4266, s. 21.
224 “Denktaş: Elimize Pranga Vurdurtmayız”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:4266, s. 21.
225  Tamçelik, 2008:125.
226  “ABD’den Zehir Zemberek Uyarı Mektubu”, Hürriyet Gazetesi, 10 Temmuz 1992, No:855581, s. 17; 

Hasan Cemal, “Demirel Mektuptan Rahatsız”, Sabah Gazetesi, 11 Temmuz 1992, No:101223, s. 11.
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kalkarım”227 sözü rahatsızlık uyandırmıştır. Bu nedenle ABD’nin, görüşmelerin belirli 
süreyle sınırlanmamasının ve 15 Temmuzdan itibaren ‘açık takvimle’ başlanmasının 
yararlı olacağı vurgulanmıştır. Ancak Türk tarafı, New York görüşmelerinin 10 gün 
içinde sonuçlanmasını istemektedir. 

Aslında mektubun Ankara’ya varış tarihi, son derece anlamlı bir zamanlamaya denk 
gelmiştir. Mektubun, Çetin’e teslim edildiği 6 Temmuz günü, Denktaş ve Başbakan 
Demirel, uzun bir görüşme yapmaktadırlar. Ardından Denktaş, Marmaris’e gitmiş 
ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal’la görüşmüştür. Dolayısıyla hükümet yetkileri, bu 
mektuptan şu sonucu çıkarmışlardır:

Her şeyden önce Denktaş’ın Kıbrıs’tan ayrılmazdan evvel yaptığı sert açıklamalar, 
New York’ta kesin çözüm isteyen Baker ve ABD yönetimini çok rahatsız etmiştir.228 
Bunun üzerine Baker, zaman geçirmeden Türkiye’den yardım ve Denktaş’ın New 
York’ta masayı terk etmemesi için uyarılmasını istemiştir. 

Ankara ise Baker’dan gelen mektubu gizli tutabilmek için büyük bir çaba sarfet-
miştir. Zira bu mektubun basına sızması hâlinde, Denktaş’ın sert tepki vererek, uz-
laşmaz taraf olarak görünmesinden endişe duymaktadır. Bu konuda Denktaş’ın en 
büyük handikabı da Başbakan Derviş Eroğlu’dur. Çünkü Eroğlu, hemen her gün “bir 
karış toprak vermeyiz”229 diyerek, sanki bir karış toprak veriyormuş gibi Denktaş’a 
muhalefet etmektedir. 

Gerçi Washington’dan gelen mektubun, Ankara için can sıkıcı bir ortam oluşturması 
oldukça tabiî karşılanmalıdır. Zira adı geçen mektup, Ankara’nın Kıbrıs görüşmele-
rinde izlediği stratejiyi bozma tehlikesini doğurmuştur.230 Bu yüzden Ankara, ‘uzlaş-
maz taraf’ olarak görünmekten kaçınmaktadır. Aslında Ankara, Rum ve Yunan tara-
fının mutlaka uzlaşmaz bir noktaya geleceğinden emindir. Oysa bu mektup basına 
sızıp kamuoyuna açıklandığı zaman, Denktaş’ın da buna sert cevap vermesi halinde 
işler tamamen karışacaktır. Gerçekten de Denktaş’ın Amerika’ya sert cevap vermesi 
durumunda, Rum tarafının ‘uzlaşmaz kişi’ olarak tanımlayacağı kesindir. Bu nedenle 
mektup, kamuoyundan gizli tutulmaya çalışılmıştır. 

Ne var ki Baker’ın mektubu, kamuoyuna belli bir süre sonra yansımıştır. Aslında 
mektubun kamuoyuna yansımasından sonra Ankara, bütün gücünü Denktaş’ın ve-
receği cevabın ölçülü olmasına harcadığı açıktır. Denktaş’ın özellikle bu konudaki 
en büyük zorluğu, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu olmuştur. Zira Eroğlu, bir süreden 

227  Tamçelik, 2008:125.
228 “ABD’den Zehir Zemberek Uyarı Mektubu”, Hürriyet Gazetesi, 10 Temmuz 1992, No:855581, s. 17.
229 Özkök, 1992:1.
230 Cemal, 1992:11.
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muhalefetini sürdürmüştür. Dolayısıyla Denktaş’ın bu mektuba sessiz kalması duru-
munda, Eroğlu’nun bunu kullanıp kullanmayacağı belli değildir. Tabiî meselenin bir 
başka boyutu daha vardır. 

Her şeyden önce Baker’ın mektubu, yenilir yutulur cinsten değildir. Belki de içindeki 
unsurlar tartışılabilirdi; ancak amacını aşan bir üslubun kullanıldığı kesindir. Aslında 
Baker, buna benzer mektubu 1991 yılında da göndermiştir. Hatta bunlardan biri, o 
günlerde abartılı bir şekilde “İkinci Johnnson Mektubu”232 olarak nitelendirilmiştir. Bu 
nedenle adı geçen mektubun, ötekiler gibi tasnif edilerek Dışişleri Arşivi’ne konul-
ması mümkündür. Ancak bu defa farklı bir durum hasıl olmuştur. 

Baker, bundan önce benzer mektupları Atina’ya da göndermiştir. Lakin bu defa 
Atina’ya böyle bir mektup gönderilmemiştir. Kaldı ki ABD’nin, Atina veya Lefkoşa’ya, 
buna benzer bir mektup yazılmasında da gerekçe yoktur. Çünkü Vasiliu, “ya çözüm 
buluruz, ya da ada taksim olur”233 diyerek, halkına çözümden yana bir tutum takın-
dığını göstermiştir. 

Bu sırada Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği 13 Temmuz 1992 tarihli bildirisindeyse, 
dolaylı görüşmelerin 15 Temmuz’da başlayacağı ifade edilmiştir. Hatta Konsey, bu 
bildiride, Fikirler Dizisi’ni, 750 (1992) sayılı kararın dördüncü paragrafında söz edildi-
ği gibi, kapsamlı bir çerçeve anlaşmasına ulaşmak için uygun bir temel olarak kabul 
ettiğini onaylamıştır.234 Bununla birlikte her iki lidere, bölünmez bir bütün olarak 
addettiği Gali Fikirler Dizisi’ni kabul edip anlaşmaya varmak için gerekli kararlılığa 
sahip olmasını istemiştir. Böylece Kıbrıs sorunuyla sürekli ve doğrudan ilgilenmeye 
devam edeceğini belirten Güvenlik Konseyi, bu ilginin, Fikirler Dizisi’nin tamam-
lanması ve kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması yönündeki kararlılığını dile 
getirmiştir.235 Bundan dolayı ikinci tur görüşmelerinin 15 Temmuzda başlamasına 
karar verilmiştir. 

New York’ta başlayan ikinci tur görüşlerinde Gali, ‘Fikirler Dizisi’ adı altında yeni bir 
çözüm plânı sunmuştur. Planda, bütünlüklü bir anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte 
tüm ambargoların kaldırılması, Maraş’ın BM’ye devri ve restorasyonu için yeni bir 
eylem plânı hazırlanması da vardır. Bunun üzerine Türk tarafı, 101 maddeden olu-
şan plânın 91’ini236 kabul ettiğini açıklamıştır. 

231 Özkök, 1992:19.
232 Özkök, 1992:19.
233 Özkök, 1992:19.
234 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gaze-
tesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 6-8.

235 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 
24472, 21 August 1992; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gaze-
tesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 6-8.

236 “Toplumlararası Görüşmelerde Maraş”, Kıbrıs Gazetesi-Özel Maraş Eki, 18 Haziran 1993, No:8875, s. 10.



138

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı Dolaylı görüşmelerin yeniden başladığı dönem esnasında BM Genel Sekreteri veya 

temsilcileri, iki liderle yaklaşık 36 toplantı yapmışlardır. Bunun dışında her iki liderle 
ve onların heyetleriyle yapılan birçok gayri resmî toplantı da vardır. Hal böyle olun-
ca Genel Sekreter ve onun özel temsilcileri, yaklaşık 40 saatlik bir süreyle görüştü-
ğünü ifade etmek gerekecektir.237

Aslında Gali, Denktaş ve Vasiliu ile ayrı ayrı görüşerek, Kıbrıs sorununun çözümüne 
ilişkin olarak çerçeve anlaşmasının imzalanmasını ve bu konuda en büyük pürüz 
olan toprak, göçmenler ve merkezi yönetim alanlarında ilerleme sağlamayı hedefle-
miştir.238 Bu yüzden Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi Oscar Camillion239 ve yardımcı-
ları, Temmuz ayında Lefkoşa, Atina ve Ankara’da yoğun temaslarda bulunmuşlardır. 

Ancak ikinci tur görüşmelerinde Gali, anayasa meselesine öncelik vermesi bekle-
nirken, Rum-Yunan görüşüne uyarak, toprak tavizini birinci madde olarak gündeme 
almıştır.240 

Üç gün süreyle BM yetkilileriyle Türk heyeti arasında, KKTC haritası ve adada paket 
anlaşmaya241 varılması hâlinde yeniden göç edecek kişilerin rehabilitasyonuna iliş-
kin konular, teknik düzeyde tartışılmıştır. 

Denktaş’ın 8 başlık ve 56 ara başlıktan oluşan ‘Fikirler Dizisi’ üzerindeki müzakereleri, 
tedirgin ve sıkıntı içinde geçirdiği bilinmektedir. Zaten Denktaş, yapıcı ve uzlaşıcı 
görünmesi için, ısrarlı bir telkinle Ankara’dan New York’a gelmiştir.242 New York’ta 
ABD Dışişleri Kıbrıs Özel Koordinatorü Nelson Ledsky, açıkça olmasa bile, konuş-
malarında Denktaş’a baskı yapmaktadır. Genel Sekreter Gali ise taraflar arasında 
yakınlaşma olmazsa, görevini Güvenlik Konseyi’ne geri iade edeceğini belirterek, 
tarafları önceden ikaz etmiştir. 

Bunun üzerine Denktaş, Kıbrıs sorununu ne Türkiye’nin ne de kendilerinin çıkarttığı-
nı belirterek, barışa bir an önce ulaşmak için çaba harcadıklarını bildirmek zorunda 
kalmıştır. Bununla birlikte Denktaş, Rumların 1963-1974 yılları arasında yaşananların 
tekrar edilmemesi için kalıcı ve dengeli bir anlaşmanın yapılması gerektiğini belirt-
miştir.243 İşte tam bu sırada Denktaş, BM’nin 750 sayılı kararının dışında birtakım yeni 
önerilerde de bulunmuştur. Bu önerileri arasında egemenlik, eşitlik, Türkiye’nin etkin 
garantisi, haritasız müzakere ve İsviçre modeli çözüm244 sıralanabilir. Bu sırada KKTC 
Cumhuriyet Meclisi, olağanüstü toplanarak görüşmelerle ilgili tarihî bir karar almıştır. 

237 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 
24472, 21 August 1992; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gaze-
tesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 6-8.

238 Necatigil, 1998:393.
239 “Denktaş, Pazarlık Yapmam”, Sabah Gazetesi, 17 Haziran 1992, No:95621, s. 9.
240 Halil Fikret Alasya, “Bir Denktaş Var!”, Tercüman Gazetesi, 10 Eylül 1993, No:98554, s. 9.
241“Gali, Haritasında Israr Ediyor”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:5021, s. 1 ve 3.
242 “Gali, Haritasında Israr Ediyor”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:5021, s. 1 ve 3.
243  “Denktaş: Görüşmelerin Geleceği Rumlara Bağlı”, Kıbrıs Gazetesi, 7 Temmuz 1992, No:6287, s. 1-3.
244  Aziz Utkan, “Yeni Papazlara Karşı İsviçre Modeli”, Hürriyet Gazetesi, 16 Haziran 1992, No:455189, s. 16.
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toplantıda, 23 Ağustos 1989 ve 17 Eylül 1991 tarihinde aldığı kararlara245 istinaden, 
New York görüşmelerinin çok kritik bir aşamasında aldığı 4 maddelik yeni bir karar-
la, müzakere heyetine büyük destek vermiştir. Aslında Meclis’te temsil edilen beş 
parti (UBP, DP, YDP, HDP, SDP) ve bağımsız milletvekillerinin oyları ile alınan bu karar, 
Meclis dışındaki siyasî partiler (MAP, BEP, VP), demokratik kurum ve kuruluşlarca246 
da desteklendiği görülmüştür. Ancak CTP ve TKP yöneticileri, Meclis toplantısından 
önce ve sonra yaptıkları açıklamalarla, bu durumu desteklemediklerini açıklamış-
lardır. Bundan hareketle KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin almış olduğu dört maddelik 
karar şu şekildedir. 

Kararın özellikle birinci maddesinde, “Genel Sekreter Gali’nin öneri empoze etmeye 
çalışarak, soruna, görüşmelerle ve tarafların özgür iradesi ile çözüm bulunmasına ay-
kırı, adaletsiz, dengesiz ve haksız bir yöntem olduğu”247 tezi vurgulanmıştır. 

Bu yöntemle bir sonuca ulaşılamayacağının belirtildiği birinci maddede, “dayatma 
çözümlerin Türk halkının özgür iradesinin ürünü olamayacağı ve reddedileceği”248 be-
lirtilmiştir. 

Kararın ikinci maddesinde, New York’ta süren görüşmelerde “Rum işgali altında bu-
lunan mevcut ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sona erdiğinin tescil edilmesi gerektiği”249 belirti-
lerek, “BM Genel Sekreteri’nin Cumhurbaşkanı Denktaş’la Türk halkı üzerindeki baskıcı 
tutumunun Rum-Yunan isteklerinin tezahürü olduğu”250 dile getirilmiştir. 

Kararın üçüncü maddesinde, yeni bir anlaşma için Kıbrıslı Türklerin vazgeçemeye-
ceği temel ilkelerin, açık ve net bir biçimde ifade edildiği görülmüştür. Buna göre:

“Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden, siyasal eşitliğinden ve bu eşitliği simgeleyen tüm 
organ ve unsurlardan, iki kesimlilik ve iki ayrı halk temelinden, öngörülen toprak kriter-
lerinden ödün verilmeyeceği, halkımızın yeniden göçmen durumuna düşürülmesinin, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiilî garantisinin ve tek yanlı müdahale hakkının değiş-
tirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtilmiştir”.251 

Kararın son maddesinde ise “bu gerçeklere aykırı yaklaşımların 18 yıldan beri adada 
devam eden barışı bozacağı, baskı ve tehditlerle varolacak bir sorunun kalıcı barışa de-
ğil, yeni savaşlara zemin hazırlayacağı”252 belirtilmiştir. 

245 KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, Ağustos 1989, Eylül 1991 ve Temmuz 1992’de birbiri arkasına aldığı karar-
lar, Kıbrıs Türk halkının görüşmelerdeki siyasal çizgisine ve taleplerine çok net bir işlevlik kazandırmıştır. 
Bunun için bkz… “KKTC Meclisi’nin Son Kararı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:856, s. 3.

246 “KKTC Meclisi’nin Son Kararı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:856, s. 3.
247  Sabahattin İsmail, 100 Sorunda Kıbrıs Sorunu, Dilhan Ofset, Lefkoşa, 1992, s. 249; İsmail, 1998:250.
248  İsmail, 1992:249; İsmail, 1998:250.
249 İsmail, 1992:249; İsmail, 1998:250.
250 İsmail, 1992:249; İsmail, 1998:250.
251 İsmail, 1992:249; İsmail, 1998:250.
252 İsmail, 1992:249; İsmail, 1998:250.
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İsviçre kantonal sistemi üzerinde neden ısrarla durduğunu açıklamıştır. Buna göre 
Denktaş, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış için iki toplumluluk ve iki kesimlilik ilkelerinin ye-
terli olmayacağını vurgulamış ve “ileride papazın biri çıkıp da yine bize saldırırsa, Türk 
ordusu daha rahat müdahale edebilsin diye İsviçre örneğinde olduğu gibi kantonal 
egemenlik sistemi istiyoruz”253 diyerek düşüncesini dile getirmiştir. 

Bir başka deyişle Denktaş, İsviçre’de olduğu gibi kantonal egemenlik kavramının, 
Kıbrıs’ta da federe devlet egemenliği şeklinde yer almasını istemiştir. Çünkü “ileri-
de bir papaz ‘bu anayasa geçersizdir’ deyip saldırıya başladığında, dünya bunu bir iç 
darbe olarak kabul etmesin. Bilsin ki Rum tarafı, Türk tarafının egemenliğine saldırıyor. 
Rum, Türkiye bizi korumaya geldiğinde ‘memleketim işgal ediliyor’ diye bağıramasın. 
Dünya bilsin ki, Türkiye işgale değil, Türk egemenliğini korumaya geliyor”254 şeklinde 
değerlendirilmesini arzu etmiştir. 

Bu sırada Genel Sekreter’in yardımcılarından biri, 5 gün süren toplantıların en cid-
disi, son 2 günde yapıldığını açıklamıştır. BM’ye göre federal devletin anayasal yapı-
sının tartışıldığı bir toplantıda, siyasî eşitlik içinde Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının 
iki kesimli ve iki toplumlu bir federal devletin egemenliğini paylaşarak, başkanlığı 
da dönüşümlü kullanmak üzere ortaklaşa tesis ettiklerinde, Kıbrıs’ın artık bir ‘Yu-
nan adası’ olmasından söz edilmeyeceğini belirtmiştir. Böylece Kıbrıslı bir Türk’ün 
federal Kıbrıs devletinin cumhurbaşkanlığına getirilmesini kabul etmekle, ayrılıkçı 
Rum politikasının tamamen çökmüş olacağını iddia etmiştir.255 Ne var ki seçimler 
arifesinde Vasiliu’nun, bu hususları içeren bir belgeye imzalanması mümkün olma-
yacağı görülmüştür. 

İkinci tur görüşmelerinin odak noktası, Gali’nin hazırladığı Fikirler Dizisi’nde yer 
alan 8 ana başlık olmuştur. Bunlar arasında toprak düzenlemeleri ve yer değiştiren 
kişiler ana tartışma konusu olarak ortaya çıkmıştır. Genel Sekreter, toprak düzenle-
melerini ve harita olmayan haritayı reddetseler bile, iki liderin ‘Fikirler Dizisi’ni kabul 
etmesini istemiştir.256 Çünkü çözümün kapsamlı bir plan hâlinde hazırlandığını ve 
önemli olanın bu olduğunu ifade etmiştir. 

Bu arada Türk kamuoyu, Türk hükümetinin baskı altında olup olmadığını, Denktaş’ı 
New York’ta yeterince destekleyip desteklemediğini tartışırken, görüşmelerin ikinci 
turunda Denktaş’ın ağır baskı altında olduğu ortaya çıkmıştır. Gali, Denktaş’ın önü-
ne Türk tarafına %28. 2 oranında toprak bırakan257 ve en önemlisi Güzelyurt böl-
gesini Rum tarafına veren bir haritayı koymuş, ardından da bunu Denktaş’ın kabul 

253 Utkan, 1992:16.
254 Utkan, 1992:16.
255 “Gali, Haritasında Israr Ediyor”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:5021, s. 1 ve 3; Uluç, 1992:12.
256 Necatigil, 1998:393.
257 Gürel, 1993:109.
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ıetmesini istemiştir.258 Bunun üzerine Denktaş, karşı bir atağa geçerek yeni bir top-

rak önerisi hazırlamış ve daha önceden kabul edilen “%29+”259 oranını ve Güzelyurt 
bölgesini Türk tarafına bırakan yeni bir haritayı, Genel Sekreter’e sunmuştur. 

Denktaş, özellikle Gali ile pazarlık yaparken, bu arada Vasiliu da otelinde istirahat 
edip Long Island’da tatil yapmaktadır. Ancak Vasiliu’nun bir Türk gazetesine ver-
diği demeçte, Türk kamuoyunu karıştıracak beyanatlarda bulunmuştur. Vasiliu, 
Denktaş’ın bütün baskılara direnerek kabul etmediği Gali haritasını, daha önce Tur-
gut Özal, Süleyman Demirel ve Mesut Yılmaz’ın kabul ettiğini açıklamıştır.260 Ancak 
adı geçen bütün liderler, ertesi gün bu iddiayı tekzip etmişlerdir. Ancak bu durum, 
Türk kamuoyunda, özellikle de ana muhalefette ve basında ciddi tepkilere neden 
olmuştur. 

Muhalefet partilerinden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Başba-
kan Demirel ile Başbakan Yardımcısı İnönü’nün “ABD, Rusya ve İngiltere’nin ağzıyla 
Denktaş’a baskı yaptıklarını ve Rum lideri Vasiliu için çalıştıklarını”261 iddia etmiştir. 

Kazan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Genel Sekreter Gali’nin Denktaş’a ka-
bul ettirmek istediği ve %29’un altını içeren haritanın da Özal, Demirel ve Yılmaz tarafından 
tasvip edildiği resmî bir ağızdan, Rum lideri Vasiliu tarafından ilân edilmektedir. Türkiye bu 
görüşmelerin dışında ise böyle bir haritayı Denktaş’tan, Kıbrıs halkından ve milletimizden 
habersiz nasıl kabul etmiştir ve nasıl gizlemiştir?”262 diye sitemde bulunmuştur. 

Türkiye’deki Milliyetçi Çalışma Partisi’nin (MÇP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Şevket Bülent Yahnici, dünyanın, Kıbrıs Türklüğünü masaya yatırarak, hür-
riyet, bağımsızlık ve insanlığından taviz vermesi için baskı yaptığını açıklamıştır. 

Yahnici, yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin…, bütün işini gücünü bırakarak, 
kendisini Kıbrıslı Türklerin istemediği bir çözümü kabul ettirme gayretine hasretmesini 
hayretle karşılıyoruz”263 demiştir.

Bu eleştirilere karşın Cumhurbaşkanı Turgut Özal ise “Bush’la harita görüşmedim”264 de-
miş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi de şu açıklamayı yapmıştır:

“Cumhurbaşkanımızın Bush’la yaptığı görüşmelerde toprak konusu hiçbir zaman ele 
alınmamıştır. Bir harita söz konusu olmamıştır. Görüşmelerde, genel çerçevede Kıbrıs 
sorunu ele alınmış ve Kıbrıs sorununun çözülmesi arzusu ısrar edilmiştir. Cumhurbaşka-

258 “Gali, Haritasında Israr Ediyor”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:5021, s. 3.
259 Kepoğlu, 1995:54.
260 Gürel, 1993:109; Kepoğlu, 1995:54.
261 “Toperi: Özal ABD ile Toprak Konuşmadı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:697, s. 3.
262 “Toperi: Özal ABD ile Toprak Konuşmadı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:697, s. 3.
263 “Toperi: Özal ABD ile Toprak Konuşmadı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:697, s. 3.
264 Kepoğlu, 1995:55.



142

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı nı her zaman görüşmelerde özerk anayasa ve güvenlik konularına öncelik vermiştir”265 

şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

Başbakan Demirel de Vasiliu’nun iddiaları konusunda, “ben şahsen harita görmedim, 
mutabakat da vermedim. Biz bu işi Rauf Bey’e bıraktık. Biz bu meselenin içinde de değil, 
dışında da değiliz, kenarındayız”266 demiştir. 

Vasiliu’nun “haritayı onaylamıştı” dediği ANAP lideri Mesut Yılmaz ise “Vasiliu’nun 
iddiaları, alışılmış Yunan taktiği” şeklinde yorumlamıştır. Yılmaz, “ABD Başkanı Bush, 
Yunan tarafının, 1982’de ortaya konulan Gobi Hattı’nın toprak meselesinin çözümün-
de esas alınabileceği konusundaki görüşünü bize aktardı. Ben de kendisine, ‘Gobi 
Hattı’nın Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edileceğine ihtimal vermediğimi’ söyledim. 
Mutabakat bildirmiş değilim...”267 diyerek, çıkan iddiaları topyekûn yalanlamıştır. 
Fakat Vasiliu’nun açıklamaları, Amerikan yönetimince onaylanmıştır. New York’ta 
bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi, konuyla ilgili soruları ya-
nıtlarken, “Vasiliu’nun söylediklerinin büyük ölçüde doğru olduğunu”268 öne sürmüş-
tür. Yetkili “ancak o zaman Türkiye’de bir başka hükümet vardı; değişik bir durum söz 
konusuydu”269 demiştir. 

Denktaş, BM Genel Sekreteri’nin ve ABD yönetiminin, daha önce vaat ettikleri her 
şeyi unutarak, Türk tarafını önceden kararlaştırdıkları çizgiye getirmek için ciddi 
bir baskı uygulandığını açıklamıştır. Denktaş konu ile ilgili olarak “bizim verdiğimiz 
%29+ haritası, anayasal sorunlarda vaat edilen federe devletimizin egemenliği ve icra 
konusunda rotasyon ve eşitliğe dayalıdır. Bunlar verilmezse, ‘%29+ önerimizde yoktur’ 
demektir. Biz 29-’ya inmekle işlerin kolaylaşacağını zannetmiş ve bunu yaptığımız tak-
dirde diğer konularda yardım ve desteğin gelmesini beklemiştik. Oysa bunun tam aksi 
yapılmakta, bize vaat edilen her şey unutulmakta ve bizi evvelden kararlaştırdıkları 
çizgiye getirmek için kabul edemeyeceğimiz bir baskı uygulanmaktadırlar”270 demiştir. 

New York’a iyi niyetle, hak ve hukuk mücadelesine geldiklerini belirten Denktaş, 
“eşit şartlarda müzakereye hazırız. Vasiliu, Güzelyurt’u almadan gidecekse, bizim de 
Güzelyurt’u Rum’a teslim eden bir yaklaşımla ayrılamayacağımızı, referandumda for-
mülün reddedileceğinin bilinmesini aynı samimiyetle açıklıyorum”271 demiştir. 

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, görev 
sorumluluğu gereği tarafsız olması gereken BM Genel Sekreteri’nin uygulamak is-
tediği müzakere yöntemiyle, Rum tarafının çıkarlarını ön planda tuttuğunun göz-
lemlendiğini ifade etmiş ve şöyle demiştir:

265 “Toperi: Özal ABD ile Toprak Konuşmadı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:697, s. 3.
266 “Toperi: Özal ABD ile Toprak Konuşmadı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:697, s. 3.
267 Kepoğlu, 1995:54-55.
268 Kepoğlu, 1995:55.
269 Kepoğlu, 1995:55.
270 Kepoğlu, 1995:55.
271 Gürel, 1993:110.
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güvenliğini tehlikeye sokacak ve geleceğini belirsizliğe itecek tavizleri istemekle ısrar et-
mesi, hiçbir iyi niyet ve müzakere yöntemiyle bağdaşmamaktadır”.272 

Aslında sekiz başlık altında toplanan ‘Fikirler Dizisi’nin bir bütün olduğunu da vur-
gulayan Eroğlu, “bu bütünün içerisinde bir veya iki unsuru ön plana çıkararak, adeta 
birer ön şart olarak lanse etmek ve bütünün tüm unsurlarını görüşmeye yanaşmamak, 
New York egzersizini, çözüm yolunda gerçekleştirilen bir görüşme süreci olarak tanım-
lamayı mümkün kılmamaktadır”273 demiştir. 

Ağustos’un ilk haftasında Türk tarafının toprak ödünlerine razı edilemeyeceği an-
laşılınca, göçmenler ve ardından da anayasa konusuna geçilmiştir. Ardından Genel 
Sekreter, Güvenlik Konseyi’ne verdiği raporda, Türk tarafının yerlerinden edilenler 
konusundaki önerisiyle “tümüyle olmamakla birlikte olumlu”274 karşılandığı bildiril-
miştir. Denktaş, Genel Sekreter’le yaptığı görüşmede Türk tarafının şartlı ve sınırlı 
olmak kaydıyla “geri dönme hakkını”275 kabul ettiğini açıklamıştır. Denktaş’ın bu açık-
lamasıyla birlikte, son ana kadar kopacağı gözüyle bakılan görüşmelere, ara verile-
ceği yolundaki telkinler kuvvet kazanmıştır. 

Buna karşın Denktaş, Genel Sekreterliğin ilk haritasını revize ederek yeniden dü-
zenlediği %29.2’lik haritayı, Güzelyurt’u Güney’de bıraktığı gerekçesiyle, asla ka-
bul edemeyeceğini açıklamıştır.276 Genel Sekreter Gali’nin ikinci kez Denktaş’ın 
önüne koyduğu haritada değişen bir şey olmazken, Doğu’da 16, Batı’da da 26 kö-
yün277 Rumlara verilmesi öngörülmüştür. Böylece Gali’nin hazırladığı ve Rum lideri 
Vasiliu’nun da onayladığı %29’luk haritada278 Güzelyurt yine Rumlara bırakılmıştır. 

Bu arada İngiltere, müzakerelerin daha olumlu bir seyir takip edebilmesi için gi-
rişimlerini hızlandırmıştır. Denktaş’ın daveti üzerine İngiltere’nin BM’deki daimi 
temsilcisi Büyükelçi David Haney, Denktaş’la görüşmüş ve İngiltere’nin formülünü 
Denktaş’a iletmiştir. Haney’in ilettiği formül ise şu şekildedir:

Bir kere Denktaş ve Vasiliu, yanlarında heyetleriyle birlikte bir araya gelecekler ve 
son beş haftadan beri ortaya çıkan gelişmeler değerlendirilecektir. Yapılacak görüş-
me, gündemsiz olacak ve masada bulunan tüm konular konuşulacaktır. Bunlar ara-
sında toprak, göçmenler ve anayasa konuları da bulunacak ve taraflar, sonbaharda 
yeniden bir araya gelerek kalınan yerden devam edilecektir.279 

272 Gürel, 1993:110; Kepoğlu, 1995:55.
273 Gürel, 1993:109; Kepoğlu, 1995:56.
274 Kepoğlu, 1995:55.
275 Gürel, 1993:110.
276 “Denktaş’ın Başarısı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:8741, s. 10.
277 “Gali, Haritasında Israr Ediyor”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:5021, s. 3.
278  “Kıbrıs’ta Harita Meselesi”, Milliyet Gazetesi, 10 Temmuz 1992, No:258741, s. 1.
279 Kepoğlu, 1995:56.
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imkânı bulamayız”280 biçimindeki Amerikan tutumuna alternatif olarak sunulmuştur. 

Bunun üzerine Gali, 15 Temmuz-11 Ağustos 1992 tarihleri arasında yapılan dolay-
lı görüşmeleri yeniden gözden geçirdikten sonra ve görüşmelere ilişkin üzerinde 
mutabık kalınan yöntemler doğrultusunda iki lideri, toprak ayarlamaları ve yer de-
ğiştiren kişilerle ilgili telkinler de dahil olmak üzere Fikirler Dizisi temeline dayalı 
yeni bir anlaşmayı müzakere etmeleri için 12 Ağustos 1992 tarihindeki ortak top-
lantıya davet etmiştir.281

Denktaş ile Vasiliu, Genel Sekreter Gali gözetiminde New York’ta 12-14 Ağustos tarih-
lerinde yeniden bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, Fikirler Dizisi zemininde yine ağır-
lıklı olarak toprak ve göçmenler konusuna yer verilmiştir. Denktaş, toprak konusunda 
%29+ formülü dahilinde hazırladığı haritayı Genel Sekreter’e sunmuştur. Göçmenler 
konusunda ise Rum göçmenlerin geri dönüş ve mülkiyet haklarının iadesi ilke olarak 
kabul edildiğini,282 ancak bunun bazı şartlara bağlı kaması gerektiğini açıklamıştır.283 
Denktaş’ın yerinde müdahalesi ile gündemin ikinci ve üçüncü maddeleri, yani yer 
değiştiren kişiler ve anayasa konuları, toprak düzenlemelerinin önüne geçmiştir. Söz 
konusu taktik ‘sandviç formülüdür’284 ve ABD tarafından öne sürülen bir formüldür. 
Aslında bu formüle göre göçmenler meselesinden hemen sonra anayasa konusuna 
geçilecektir. Toprak düzenlemeleri konusu ise gündemin üçüncü maddesini oluştur-
maktadır.285 Kıbrıs Rum tarafı ve Vasiliu ise bilhassa dönüşümlü başkanlık konusunda 
bir taviz verilmeyeceğini açıklamıştır. Genel Sekreter’in de desteklediği bu tutuma, 
ABD ve İngiltere gibi ülkeler, Türkiye ile birlikte karşı çıkmışlardır. 

Toplam olarak biri 12 Ağustos, ikisi 13 Ağustos ve bir diğeri de 14 Ağustos’ta olmak 
üzere dört ortak toplantı yapılmıştır.286 Ortak toplantıların toplam süresiyse yaklaşık 
olarak sekiz saat kadardır. 

Dolaylı görüşmelerin son günlerinde Genel Sekreter’in temsilcileri ile her bir lider, 
Fikirler Dizisi’nin diğer altı başlığını gözden geçirmişlerdir. Aslında her bir lider, di-
ğerinin bu konudaki görüşlerine aşınadır. Denktaş ile görüşmeler esnasında geçici 

280 Kepoğlu, 1995:56.
281 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gaze-
tesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 8.

282 “Denktaş’ın Başarısı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:8741, s. 10; Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 
1995:61.

283 Tamçelik, 2008:133.
284 “Denktaş’ın Başarısı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:8741, s. 10; “Denktaş Yaptı Yapacağını”, 

Eleftherotipia Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:5421, s. 19.
285 Kepoğlu, 1995:7.
286 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gaze-
tesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 7.
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ekonomik kalkınma konularındaki görüşler karşılıklı olarak tartışılmıştır. Bu bağlam-
da BM temsilcileri, Fikirler Dizisi’nin nazik dengesini değiştirememesi ve Güvenlik 
Konseyi kararları ile çelişen konumların ortaya çıkmaması gerektiğini vurgulamış-
lardır. Sonuç olarak her iki tarafın, Fikirler Dizisi’nin diğer altı konusunda anlaşma 
menzilinde oldukları teyit edilmiştir.287

Ancak Ağustosun ilk haftasından itibaren toprak konusunda uzlaşmaya varılama-
yınca, göçmenler ve anayasa konusuna geçilmiştir. Vasiliu, toprak ve göçmenler 
konusunda herhangi bir şey elde etmeden, anayasa tartışmalarına geçmek iste-
meyince, görüşmeler 14 Ağustosta kesilmiştir.288 Dolayısıyla beş hafta süren müza-
kereler sonucunda, Genel Sekreter Butros Gali, 14 Ağustos 1992 tarihinde toprak ve 
göçmenler konusunda kısmî ilerleme sağlandığını, hatta doğrudan görüşmelerin 
başlamasının bile başlı başına ilerleme olduğunu belirterek,289 New York’ta devam 
etmekte olan Kıbrıs görüşmelerine belli bir süre ara verdiğini açıklamıştır. Akabinde 
yeni görüşmelerin başlangıç tarihini, 26 Ekim 1992 olarak belirlenmiştir.290

Aslında görüşmelerin sekteye uğraması, Rum lideri Vasiliu’nun göçmenler konu-
sunda köşeye sıkışmasından kaynaklanmıştır. Denktaş ise bu aranın iyi geldiğini ve 
New York’ta yorucu, hatta ve hatta “bunalımlı beş hafta”291 geçirildiğini belirtilmiştir. 
Bu sırada New York görüşmelerinde, Türkiye açısından önemli bir gelişme olmuştur. 
Buna göre Genel Sekreter’in, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesini sadece bilgi-
lendireceği ve Konsey’den Kıbrıs ile ilgili herhangi bir menfi kararın çıkarılmayacağı 
yönündeki bilginin Türk tarafınca müspet karşılandığı görülmüştür. 

Bundan hareketle Denktaş, görüşmeleri değerlendirirken şunları söylemiştir: “Bizim için 
New York görüşmelerinin en önemli yanından biri ‘Denktaş uzlaşmazdır; Türkiye uzlaşmı-
yor’ imajının ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden İkili görüşmelere başladık”292 demiştir. 

Denktaş, müzakere sürecinde masadan kalkma eğiliminin doğduğunu belirterek 
“her defasında Ankara, gece yarısı demeden, sıkıntılı anlarımızda yanımızda oldu. Şayet 
masadan kalksaydık, bu, Vasiliu’nun eline büyük bir koz verilmesi anlamına gelebilirdi. 
O zaman büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalırdık. Vasiliu da New York’a yapmaya 
geldiği işi başarmış olurdu. Güvenlik Konseyi de aleyhimize karar alırdı”293 demiştir. 

287 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 
24472, 21 August 1992, s. 16-17; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıb-
rıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 7.

288 Gürel, 1993:109.
289 Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1995:61.
290 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992, s. 16-17; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıb-
rıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 7; Necatigil, 1998:106.

291 “Kıbrıs’ta Bunalımlı Hafta”, Milliyet Gazetesi, 15 Ağustos 1992, No:355214, s. 1.
292 Kepoğlu, 1995:58.
293 Kepoğlu, 1995:58.
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Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporu ve Konsey’in alacağı kararı etkilemek için bir 
dizi temaslarda bulunmuştur.294 Rum liderinin, erteleme kararından sonra dünya 
kamuoyuna sergilediği sinirli ve olumsuz hava, Ankara’nın dikkatinden kaçmış de-
ğildir. Bunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir:295 

1. Genel Sekreter’in oluşturduğu Fikirler Dizisi’ni ve haritayı, Türk tarafı gerçek bir 
müzakere zemini olarak kabul etmiştir. 

2. Türk tarafının bu esnekliği göstermesi üzerine Vasiliu ile Denktaş arasında di-
rekt görüşmelere geçilmiştir. 

3. Denktaş, güneye yerleşmiş bazı Rumların, belirli koşullar içinde, kuzeye yeni-
den yerleşmelerine yeşil ışık yakmıştır. En azından Denktaş bunun ilke olarak 
kabul edildiğini açıklamıştır. Ancak bu geri geliş, eski malını mülkünü geri al-
mak ve burada hak sahibi olduğunu iddia etmek yoluyla değil, isteyen Rum’un 
Türk kesimine gelerek, yeniden mal ya da arazi almasıyla gerçekleşecektir. Yani 
eskiden kuzeyde gayrimenkulü bulunan bir Rum, bunu geri almak için değil, 
yeniden bir düzen kurmak amacıyla gelip yerleşebilecektir. İki toplum arasın-
daki mülk hesaplaşması ise tazminat ödenmesiyle sıfırlanacaktır. Bu öneriyle 
Denktaş, Rum göçmenlere kapıyı aralamış ve bu riski göze almıştır. Ne var ki 
bu öneri, Rum tarafınca yeterli görünmemiş ve Vasiliu tarafından reddetmiştir. 

4. Toprak konusunda, Güzelyurt dışında her şey halledilmiş gibidir. Bu yüzden 
toprak işi artık geride kalmıştır. Güzelyurt sorunu da nihaî çözüm içinde belli 
bir temele oturtulacaktır. Böylece anayasal sorunlar ve federal devlet yapısıyla 
ilgili görüşmelerde uzlaşmaya giden yol açılmıştır. Ancak Rum tarafı, bunu du-
rumu kamufle etme hırçınlığına girişmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla Güvenlik 
Konseyi’nin tutumu, bu açıdan hayatî önem taşımaktadır. 

Bu değerlendirmelerin yapıldığı bir sırada Gali, hazırladığı raporu 21 Ağustos 1992 
tarihinde Güvenlik Konseyi’ne sunmuştur.296 Ancak resmiyeti olmayan ve bir ‘kâğıt’ 
niteliğinde kalan haritayı, adeta resmiyet kazandırmak için raporuna ekleyen Gali, 
Türk tarafının tepkisiyle karşılaşmıştır.297 

Aslında Gali, her iki tarafı da suçlamaktan kaçınmış ve dengeli bir açıklama yapma-
ya çalışmıştır. Bu yüzden görüşmelerin ertelemesine karşılık Gali, raporunda dengeli 
yaklaşımdan büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Adeta Gali, bu raporuyla liderler için per-
formans karnesi vermiş gibidir. Bundan hareketle liderlerin performans karnesi, şu 
şekilde değerlendirilmiştir:298

294 “Gali’nin Kıbrıs Raporu”, Milliyet Gazetesi, 18 Ağustos 1992, No:452587, s. 1; “Denktaş’ın Başarısı”, 
Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:8741, s. 10.

295 “Ankara’nın Dikkati”, Milliyet Gazetesi, 19 Ağustos 1992, No:754218, s. 1.
296 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992.
297 Gürel, 1984:108; Kepoğlu, 1995:108.
298 Ergin, 1992:14.
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yadsımamakta, ancak bunun sınırlı kaldığını düşünmektedir. Gali’ye göre an-
laşma olmaması, “yeterli ölçüde siyasî iradenin gösterilmemesinden”299 kaynak-
lanmaktadır. Aslında bu ifadenin öznesi yoktur ve her iki lideri de kapsamak-
tadır. Ancak raporun genel havasına bakıldığında, buradaki yargının daha çok 
KKTC liderine dönük olduğu ortaya çıkmaktadır.300 

2)  Raporun Türk tarafı açısından en sakıncalı yönü, Gali’nin Güzelyurt’u Rumla-
ra veren ve KKTC’nin toplam yüzölçümü içindeki payını %35.04’ten %28.2’ye 
kadar düşüren haritanın gizliliğini kaldırarak, bunu ‘Fikirler Dizisi’ ile birlikte, 
rapora ek bir belge olarak yayınlamış olmasıdır. BM’nin Kıbrıs konusunda harita 
yayımlaması, 1974 Barış Harekâtı’ndan bu yana ilk kez gerçekleşmiştir. Gali harita-
sını dünya kamuoyuna ilân ederek, bu belgeye BM damgasıyla resmiyet ve bağ-
layıcılık kazandırmış ve Türk tarafı üzerinde büyük bir baskı kurmuştur. Gali’nin bu 
hareketi, başından beri Güzelyurt’u kendi cebinde gören Kıbrıs Rum yöntemi lideri 
Vasiliu’nun eline güçlü bir koz vermiştir. 

3)  Gali’nin, Denktaş’ın toprak konusunda ‘%29+’ formülünü kabul etse de sundu-
ğu haritayı değersiz bulduğu rapordan da anlaşılmaktadır. Gali, Denktaş’ın BM 
haritası üzerindeki kaygılarını anladığını belirtmekle birlikte, raporun büyük bir 
bölümünü KKTC liderinin kaygılarını ve toprak ayarlamaları konusunda getirdi-
ği kriterleri geçersiz kılmak veya çürütmek için kullandığı görülmüştür. Ayrıca 
Gali’ye göre yüzde değil, çizginin nereden geçeceği önemlidir. Gali, “Türk tara-
fının, toprak konusunda gerekli istekliliği göstermesini”301 istemiş ve Denktaş’tan 
Güzelyurt’u Rumlara bırakan haritayı kabul etmesini önermiştir. 

4)  Gali, Denktaş’ın Rum göçmenlerin kuzeye geri dönmesini ve mülkiyet hakkını 
kabul etmesini ‘memnuniyetle’ karşılamıştır. Ancak Gali, Denktaş’ın bu hakların 
uygulanmasından doğacak ‘pratik güçlükler’ konusundaki kaygılarını gerçekçi 
bulmakla birlikte, uygulamaya geçildiği takdirde ortaya çıkacak sınırlamaları 
fazla bulduğunu da ima etmektedir. Gali’nin bundan sonraki stratejisi, bu ko-
şulları ‘aşındırmak’ veya ‘azaltmak’ yönüne olacağı aşikârdır. 

5)  Gali’nin düşündürücü bir başka tutumu, Türk toplumunun özellikle hassas ol-
duğu anayasal konulardaki kayıtsızlığıdır. Genel Sekreter, Denktaş’ın egemen-
lik, geçici hükümet ve federal yürütme gibi başlıklarda ortaya attığı görüşlere 
‘soğuk’ bir karşılık vermiş ve kendisine ‘Fikirler Dizisi’nde belirttiği hassas den-
geyi bozacak pozisyonlar öne sürmemesini istemiştir.302 Bir başka deyişle Gali, 
KKTC açısından en hayatî konularda, Denktaş’a “bu talepleri unutsanız iyi olur” 
mesajını vermiştir. 

299 “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, 
No:2035, s. 8; “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security 
Council, S / 24472, 21 August 1992, s. 17.

300 Gürel, 1984:109-110; Kepoğlu, 1995:59.
301 Kepoğlu, 1995:59.
302 Gürel, 1984:110.
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görüşmelerden olumlu bir sonucun çıkacağı beklentisini ifade etmiştir. Gali, 
Ekim görüşmelerinden sonra ortaya bir anlaşma çıkmaz ise Güvenlik Konseyi 
tarafından meselenin hâlli için gereken bütün alternatif çözüm tasarılarını ciddi 
şekilde değerlendireceğini de belirtmiştir.303 

Aslında kararda, Güvenlik Konseyi’nin görev çerçevesinin dışına çıktığı ve baskı ya-
pılmak suretiyle bir çözüm yolu empoze etme havasını taşıdığı görülmektedir.304 Bu 
itibarla karar, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından ciddi bir şekilde eleştirilmiştir.305

Güvenlik Konseyi, 26 Ağustos 1992 tarihinde kabul ettiği 774 sayılı karar ile Gali haritası-
nı, ‘Fikirler Dizisi’nin bir parçası olarak kabul ettiğini ve “kapsayıcı bir çerçeve anlaşmasına 
varılması için temel”306 alınması gerektiğini vurgulamıştır.307 Gali’nin Konsey’e sunduğu 
ve Denktaş’ı suçladığı bu rapora dayanılarak hazırlanan karar tasarısıyla BM, KKTC’ye 
önemli bir darbe vurmuştur. New York’ta Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan görüş-
melerde Denktaş’a “geleneksel Türk köylerine dokunulmayacağına” dair söz verilmesine 
rağmen, hazırlanan haritada 1974’ten bu yana KKTC sınırları içinde olan ve tarih bo-
yunca Türklerin çoğunlukta yaşadığı bölgeler dahi Rumlara verileceği kararlaştırılmıştır. 
Bundan hareketle 11 paragraflık Konsey tasarısının bazı maddeleri şu şekildedir:308

•	 Tasarıda, KKTC’nin %36 olan toprak oranı, %28.2’ye düşürülecektir. Böylece başta 
Güzelyurt olmak üzere Erenköy, Yeşilırmak ve havzasıyla Mesarya ovası Rum kesi-
mine bırakılacaktır. 

•	 Konsey, Kıbrıs çözümünün tek egemenlik ve uluslararası kişilik ile tek vatandaşlığa 
sahip, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı garantiye alınmış bir Kıbrıs devleti oluştu-
rulmasını teyit edecektir. Bu devletin kısmen veya toplu olarak diğer bir devletle 
birleşemeyeceği, taksim edilemeyeceği, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyon 
içereceği ifade edilmiştir. 

•	 Denktaş ve Vasiliu’nun, 26 Ekim’de başlayacak görüşmelerden sonuç alınabilmesi 
için sonuna kadar Washington’da kalması ve Gali’nin başkanlığında yapılacak bir 
toplantıya iki toplum liderinin yanı sıra Türkiye ve Yunanistan’ın da katılması karar-
laştırılmıştır. 

Türk diplomatlarına göre Türk tarafının bir oldu-bittiyle karşı karşıya kalındığını ve Ekim 
ayındaki müzakerelerde Denktaş’ın BM’ye gelip ‘idam fermanını’ içeren bir belgeyi im-
zalaması istenmiştir.309 Yine aynı diplomatlar, Rum tezini yansıtan herhangi bir çözümün 
Denktaş tarafından imzalamasının bir hayli güç olduğunu da ifade etmişlerdir. 

303 Necatigil, 1998:365.
304 Acar, 1993:37.
305 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992, s. 17-18.
306 UN Security Council Resolution 774 (1992), 26 August 1992.
307 Gürel, 1984:108; Kepoğlu, 1995:109; Necatigil, 1998:365.
308 “BM’nin Yeni Kararı”, Hürriyet Gazetesi, 27 Ağustos 1992, No:85624, s. 19.
309 Tamçelik, 2008:137.
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lik Konseyi kararının, sorunun çözümünde yardımcı olacağını, Rum tarafının amacının 
devamlı olarak uluslararası alanda canlı tutmak ve ilerleme sağlamak olduğunu belirt-
miştir.310

Aslında olaya hem Türkiye, hem de Kıbrıslı Türkler tarafından bakıldığında en önemli 
unsur, ilkelerin iyi saptanmasıdır. İşte bu açıdan bakıldığı zaman iki nokta son dere-
ce önem kazanmaktadır.311 

1. Toprak Verimliliği: Denktaş, özellikle Güzelyurt bölgesinin312 verilmesinde di-
renç göstermiştir. Zira bu bölgede bulunan 55 bin dönüm narenciye, KKTC ih-
racatının %41’ini ve döviz rezervinin %50’sini313 oluşturmaktadır. Bu yüzden adı 
geçen bölge, bir kalemde silinip atılacak bir bölge değildir. Yine aynı bölge, 
KKTC’nin en önemli ihtiyaçlarından olan içme suyunu karşılamaktadır. Aslında 
adadaki kronik kuraklık düşünüldüğü zaman bunun ne denli önemi bir şey ol-
duğu ortadadır. 

2. Nüfus Kaynaşması: Üzerinde büyük duyarlılık gösterilmesi gereken bir diğer 
nokta da bunca badireden sonra bazı köylerin eskiden olduğu gibi karmalaş-
tırılmasıdır. Eğer ileride yeniden sorunlarla karşılaşılmak istenmiyorsa, Türkler 
kendi bölgelerinde, Rumlar da kendi yerlerinde kalacak ve karşılıklı tazminat 
mekanizmasıyla tatmin edilerek, kalıcı bir çözüm bulunacaktır. 

Son üç ay zarfında harcanan yoğun ve yorucu çaba, belli bir ilerlemeye yol açmışsa 
da beklenen hedefe ulaşılamamıştır. Fakat her iki lider de Ekim ayında yapılacak 
toplantıya Genel Sekreter’le birlikte ortak katılacaklarını açıklamışlardır. Ancak ya-
pılan müzakerelerin her iki tarafın kapsamlı bir çerçeve anlaşmasına imkân sağ-
lamadığı da ortadadır. Çünkü her iki lider de gerekli olan siyasal iradeyi göstere-
memiştir. Bu yüzden de Kıbrıs’ta nihaî bir sonuca varılması mümkün olmamıştır.314 
Buna rağmen uluslararası topluluğun Ekim’deki görüşmelerin böyle bir anlaşma ile 
sonuçlanacağına dair olan beklentisi oldukça yüksektir.

3.3. Üçüncü Tur Görüşmeleri (26 Ekim – 11 Kasım 1992):

Rum lideri Vasiliu, Genel Sekreter’in ekibiyle yaptığı görüşmeden sonra 26 Ekim’de 
başlayacak yeni tur müzakereleri hakkında bilgi almıştır.315 Görüşmelerin başarısını 

310 “Rumların Amacı”, Milliyet Gazetesi, 28 Ağustos 1992, No:23365, s. 1.
311 Mehmet Ali Birand, “Kıbrıs Konusundaki İlgilisizlik Hayret Verici”, Sabah Gazetesi, 25 Temmuz 1992, 

No:322133, s. 17.
312 “Denktaş’ın Başarısı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:8741, s. 10.
313 “Denktaş’ın Başarısı”, Kıbrıs Gazetesi, 2 Ağustos 1992, No:8741, s. 10.
314 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 21 August 1992, s. 17; “Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs 
Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:2035, s. 8.

315  “Vasiliu Karamsa”, Fileleftheros Gazetesi, 18 Ekim 1992, No:9887, s. 1; “Rum Basın Özetleri”, TAK Arşivi, 
18 Ekim 1992, s. 1.
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görüşmeye hazır olduğunu ve New York’a bu anlayışla gideceğini açıklamıştır. 

Bunun üzerine Mitsotakis, Yunan hükümeti ile Rum yönetiminin “görüş birliği 
içinde”316 olduğunu yinelemiştir. Daha sonra Vasiliu ile Mitsotakis, New York müza-
kerelerinin üçüncü safhasında izlenecek taktik üzerinde görüş birliğine vardıklarını 
açıklamışlardır. 

Bu açıklamalar, her ne kadar birlik mesajı veriyor olsalar da Rum kamuoyunda müt-
hiş bir muhalefetin doğmasına neden olmuştur. Denilebilir ki ikinci tur görüşme-
lerinde, Türk kamuoyunda cereyan eden olayların bir benzeri Rum kamuoyunda 
da vuku bulmuştur. Gerçekten de Rum kamuoyunun muhalefet cephesi iki ayrı 
gruba ayrılmıştır. Biri, başını Başpiskopos Hristostomos’un çektiği kilise, diğeri de 
sağ muhalefetin başını çektiği DİSİ Genel Başkanı Glafkos Klerides’tir. Bu muhalefet 
kitlesinin karşısında Vasiliu’ya destek veren tek parti ise sol görüşlü AKEL’dir. Aslında 
birbirine muhalif olan bu cephenin görüşlerini şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Her şeyden önce Başpiskopos Hristostomos, Rum lideri Vasiliu’nun politikasını şid-
detle eleştirmiş ve bunu, “yıkıcı bir politika”317 olarak nitelendirmiştir. Hrisostomos, 
ayrıca ulusal Kıbrıs davasının gidişatından hiç memnun olmadığını ve sadece birkaç 
yıl sürecek herhangi bir çözümü istemediğini belirtmiştir. Ona göre esas mesele, 
Kıbrıs Rumluğunun ve Ortodoksluğunun ilelebet yaşamasını teminat altına alacak 
bir çözümü bulmaktır.318 Hrisostomos’un bu sözleri, AKEL yönetiminden eleştire ne-
den olmuştur. Özellikle AKEL’in ileri gelenleri, Başpiskopos’un kilisede siyasî nutuk 
çekerek toplumu ikiye böldüğünü ve hükümet aleyhtarı propaganda yapmasını 
doğru olmadığını dile getirmiştir.319

Bu esnada Rum lideri Vasiliu, New York’a gitmeyi reddeden DİSİ, DİKO ve EDEK par-
tilerinin liderleri, sırasıyla Klerides, Kiprianu ve Lissarides’e, New York’a gitmeleri için 
yeni bir çağrıda bulunmuş, fakat bu çağrının reddedildiği ortaya çıkmıştır. 

Aslında DİSİ, DİKO ve EDEK partilerinin liderleri, New York’a gitmelerini gerekti-
recek bir durumun hasıl olmadığını belirtmişlerdir. Hâlbuki Vasiliu, görüşmelerin 
seyri hakkında ortak değerlendirme yapmak ve izlenecek taktik üzerinde kararlar 
almak320 üzere adı geçen üç parti liderinin New York’a gitmelerinin yararlı olacağını 
düşünmektedir. 

316 “Vasiliu-Mitsotakis Görüşmesi”, Ta Nea Gazetesi, 22 Ekim 1992, No:896, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 22 Ekim 1992, s. 1.

317  Tamçelik, 2008:138.
318 “Başpiskopostan Vasiliu’ya Sert Eleştiri”, Agon Gazetesi, 22 Kasım 1992, No:851, s. 2; “Rum Basın Bül-

teni”, TAK Arşivi, 22 Kasım 1992, s. 2.
319 “Başpiskoposa Tepki”, Eleftheritipia Gazetesi, 16 Kasım 1992, No:749, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK 

Arşivi, 16 Kasım 1992, s. 2-3.
320 “Vasiliu’nun Çağrısı Yine Reddedildi”, Mahi Gazetesi, 4 Kasım 1992, No:129, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 

TAK Arşivi, 4 Kasım 1992, s. 2.
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Cumhurbaşkanı gitmelidir; ama parti liderleri gitmemelidir. Eğer Vasiliu, New York’ta 
yapacağı temaslarda, yapıcı bir müzakere yolunun açıldığını görürse ve bir anlaşma 
menzili içine girildiğine kanaat getirirse, o zaman parti liderlerini New York’a çağırabilir 
ya da görüşlerini belirtmek üzere Ulusal Konsey toplantısı yapabilir”.321

Ne var ki Rum muhalefet cephesi, Vasiliu’nun New York görüşmelerinde verdiğini 
iddia edilen tavizlerin, Gali raporuyla birlikte ortaya çıktığı görüşündedir. Aslında 
bu durum, Vasiliu için çok ciddi bir suçlamadır. Zira Hükümet Sözcüsü, Gali’nin 21 
Ağustos tarihli raporunu objektif olarak niteleyerek, büyük bir başarı olarak göste-
rirken, muhalif cephe Vasiliu tarafından verilen tavizleri en dramatik şekilde resmi-
leştirip kayda geçiren bir rapor olarak değerlendirmiştir. Yapılan araştırmada muha-
lif cephenin Vasiliu’ya yaptığı eleştirilerin muhtevası aşağıdaki gibidir: 

1. 26 Ekim’de yapılan müzakerelere ait prosedür değiştirilmiştir. Genel Sekreter, 
başlangıçta toprak ve göçmen konularının öncelikle ele alınacağını ve bu konu-
lar üzerinde anlaşma menzili içine girilmesi hâlinde anayasa konusuna geçile-
ceğini belirtmiştir. Hâlbuki Rum tarafın istediği önce göçmenler, sonra anayasa 
ve daha sonra da toprak konusunun ele alınmasıdır. Genel Sekreter’in bu tutu-
mu, gerek Vasiliu’nun, gerekse yönetiminin bilinen görüşlerine aykırıdır. Hatır-
lanacağı gibi bu prosedürün değiştirilmesini bizzat Denktaş istemiştir. 

2. Vasiliu, bir yandan Gali’nin önerdiği coğrafî ayarlamaları haksız bulduğunu be-
lirtirken, bir yandan da bu önerilerin esas alınarak müzakerelerin bu minvalde 
yapılacağını belirtmesidir. 

3. Raporun genel içeriğinden de anlaşılacağı gibi, Türk yönetiminin duyduğu 
endişelerin bir kısmı da Genel Sekreter tarafından benimsenmesidir. Özellik-
le Türklerin, göçmenlerle ilgili belirttikleri endişeler, Genel Sekreter tarafından 
da benimsenmiştir. Gali, hiçbir Kıbrıslı Türk’ün gerek konut, gerekse ekonomik 
bakımdan rehabilite edilmeden yerinden oynatılmayacağını, raporunda açıkça 
ifade etmiştir. 

4. Rum tarafının, birbiriyle bağlantılı olan toprak ve göçmen konularında ilerleme 
kaydedildiğine dair ısrarlı görüşü, Denktaş’ın prosedür değişikliği hakkındaki 
talebinin kabul edilmesiyle çürümüştür. 

5. Gali, üçüncü turda iki tarafın bütünlüklü bir anlaşmaya varabileceğine dair umut-
larını yinelerken, Kıbrıslı Rumların siyasî liderliğinde böyle bir belirti yoktur. 

6. Gali, raporunun hiçbir yerinde Rumlarca çok önemli olan “yerleşikler/
sömürgeciler”322 sorununa değinilmemiştir. Oysa “sömürgeciler” sorunu, toprak 
ve göçmen konularının ayrılmaz bir parçasıdır. Hükümet sözcüsü daha sonra 

321 “Rum Liderlerinin Demeçleri Klerides-2”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Liderlerinin De-
meçleri, Tarih: 1978-1993; “Rum Basını Özetleri”, TAK Arşivi, 6 Eylül 1992, s. 1-2; “Klerides’in Söyleşisi”, 
Fileleftheros Gazetesi, 6 Eylül 1992, No:8773, s. 1-2.

322  “Rum Tavizleri Resmileşiyor”, Simerini Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No:1028, s. 4-5; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
26 Ağustos 1992, s. 4-5.
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ı verdiği bir demeçte, “sömürgeciler” sorununun ileride görüşüleceğini söyle-

mek zorunda kalmıştır. Bu da gösteriyor ki, “sömürgeciler” sorununun Fikirler 
Dizisi’ne girmeyeceği ve “sömürgecilerin” Kıbrıs’ta kalacağı hakkında geçmişte 
çıkan haberleri doğrulamıştır. 

Bundan da anlaşılıyor ki, Vasiliu’ya Ulusal Konsey’de tam destek verecek tek parti-
nin AKEL323 olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Aslıda bütün bunlar, üçüncü turun 
başarı olasılığının ne kadar az olduğunu göstermektedir.324

Rum kamuoyunda, yeni tur Kıbrıs görüşmelerinin elverişsiz bir ortamda yapıldığı ve 
bir anlaşmaya varılması ümidinin çok zayıf olduğu görüşü yaygınken, bir yandan da 
Amerikalıların iyimserlik havası için davrandığı görülmüştür. 

Bu arada Amerika’nın Kıbrıs Özel Koordinatörü Nelson Ledsky, Kıbrıs sorununun çö-
zümü için zamanın elverişli olduğuna ve bir anlaşmaya varılabileceğine olan inancı-
nı belirtmek istemiştir. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Masası Şefi Tom 
Wucie, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözümün bulunmaması için bir sebep olmadığını 
ve birkaç hafta içinde üzerinde çalışılacak çok az şey kaldığını ifade etmiştir.325 

ABD’nin bu tavrına rağmen İngiltere, daha çok Türkiye’yi hedef alan bir açıklama 
yapmıştır. İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Douglas Hurd, “Türkiye ile AT arasındaki ilişki-
lerin gelişmesi için 26 Ekim 1992’de New York’ta başlayacak olan görüşmelerde ilerleme 
sağlanması gerektiğini”326 belirtmiştir. Böylece Kıbrıs meselesi bir kez daha Türkiye-
AB ilişkileriyle ilişkilendirilmiş oldu. 

BM, sonunda yapılacak girişimlerin başarısızlığa uğramaması için Ankara, Atina ve 
Lefkoşa’da kararlı girişimlerde bulunmayı tercih etmiştir. Yetkili çevreler, Ekimin so-
nuna kadar geçecek üç haftayı, kritik hafta olarak nitelendirmiştir. Çünkü bu zarfında, 
görüşmelere hazırlık niteliğinde önemli çalışmalar yapılacağı düşünülmektedir.327

Özellikle Denktaş’la Vasiliu’nun yeni tur görüşmelere katılmak için New York’a ha-
reket etmelerinden birkaç gün önce, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir yetkilisi Kıbrıs’a 
gelerek, gerek Güney’deki, gerekse Kuzey’deki politikacılarla, iktisatçılarla ve toplu-
mun ileri gelenleriyle çeşitli temaslarda bulunmuştur. 

Gidon Gottlieb ismindeki bu Amerikan yetkilisi, Gali Fikirler Dizisi’nin ayrıntıları 
hakkında, görüştüğü kişilerin ne düşündüğünü ve görüşmelerin başarısızlığa uğ-

323 “Ulusal Konsey’de Çatışma”, Eleftheritipia Gazetesi, 16 Kasım 1992, No:587, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 16 Kasım 1992, s. 2.
324 “Camillion’un İyimserliği”, Simerini Gazetesi, 23 Ekim 1992, No:9611, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 23 Ekim 1992, s. 1-2.
325 “Amerikalılar İyimser”, Haravgi Gazetesi, 23 Ekim 1992, No:8455, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

23 Ekim 1992, s. 2.
326 Halil Fikret Alasya, “Sen Sus Douglas Hurd”, Tercüman Gazetesi, 22 Eylül 1993, No:85661, s. 12.
327 “774 ve Sonrası”, Fileleftheros Gazetesi, 28 Ağustos 1992, No:2014, s. 4; “Rum Basın Bülteni”, TAK Ar-

şivi, 28 Ağustos 1992, s. 4.
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bu dönem, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerinin belirsiz olduğu ve bu belirsizlikten 
kaynaklanan şaşkınlığın hüküm sürdüğü bir dönemdir. 

Yeni tur görüşmelere birkaç gün kala bile belirsizlik ve şaşkınlık havası devam etmiştir. 
Özellikle görüşmelere birkaç gün kaldığı hâlde izlenecek prosedür hâlâ belli değildir. 
Türk tarafı, ele alınacak konuları göçmenler, anayasa ve toprak olarak sıralarken, Lef-
koşa-Atina ve Ankara’da yeni temaslar yapan BM Genel Sekreterliği ekibinin de aynı 
sıranın izleneceğini belirtmesi heyecan uyandırmıştır. Diğer yandan Gali ise ilk konu 
olarak toprak meselesinin ele alınacağını belirtmiştir.329 Bunun üzerine KKTC Cumhu-
riyet Meclisi, bu konu ile ilgili olarak siyasî bir karar alma ihtiyacı hissetmiştir. 

Dolayısıyla Meclis, New York’ta 26 Ekim’de yeniden başlayacak görüşmelerdeki 
gündemin, vaadedildiği gibi önce yer değiştiren kişiler, bilahare anayasal konular ve 
en son olarak da toprak konusunun (İsmail, 1998:253) görüşülmesiyle birlikte Genel 
Sekreter’in davetine icabet edilmesini uygun bulmuştur.330

Bu arada Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi, üçüncü turla ilgili görüşmelerin çık-
maza girmesi hâlinde herhangi bir yaptırım331 yapılmayacağını açıklamıştır. 

Bunun üzerine New York’taki üçüncü tur görüşmeleri, 26 Ekim - 11 Kasım 1992 ta-
rihleri arasında başlamıştır.332 Müzakerelerde ilk önce göçmenler konusu tartışılmış-
tır. Buna müteakiben anayasal konular dahil olmak üzere Fikirler Dizisi’nin tümü 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

26 Ekim’de New York’ta görüşmelerin üçüncü turu başlarken Genel Sekreter’in yap-
tığı hata ile ciddi bir skandal yaşanmıştır.333 Gali, görüşmelerin düzenini açıklayan 
çağrı yazısında, Vasiliu’dan “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı”334 olarak söz ederken, Rauf 
Denktaş için ise “Kıbrıs Türk Lideri”335 sıfatını kullanmıştır. Aslında mesele sadece bir 
unvan meselesi değildir. Bu mesele, eşitlik ilkesinin BM tarafından görmezlikten ge-
linmesi meselesidir.336 Daha önceki görüşmelerde de zaman zaman buna benzer 

328 “Denktaş-Gali Tartışması”, Agon Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:965, s. 4; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
29 Ekim 1992, s. 4.

329 “Şaşkınlık ve Belirsizlik”, Simerini Gazetesi, 22 Ekim 1992, No:9217, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Ar-
şivi, 22 Ekim 1992, s. 1.

330  KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Ekim 1992 tarihinde aldığı karar için bkz... Karar No:89/3/1992.
331“Şaşkınlık ve Belirsizlik”, Simerini Gazetesi, 22 Ekim 1992, No:9217, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

22 Ekim 1992, s. 1.
332 Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1995:61.
333“Bürokratlar ve Protokol”, Eleleftherotipia Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:3261, s. 6; “Rum Basın Bülteni”, 

TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 6; “New York’ta Dramatik Gelişmeler”, Fileleftheros Gazetesi, 27 Ekim 
1992, No:2356, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 27 Ekim 1992, s. 1.

334 Gürel, 1993:109.
335 Kepoğlu, 1995:62.
336 Meydana gelen unvan bunalımı konusunda Gali, Denktaş’a açıklamada bulunmuş ve bunun bürokratların 

bir hatasından kaynaklandığını izah etmek zorunda kalmıştır. Denktaş ise protokolde bile eşitlik istediğini, 
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miştir. Aslında KKTC ile BM arasındaki görüşmelerin başlamasını engelleyen pürüz, 
Genel Sekreter’in, Denktaş ve Vasiliu için “toplum liderleri”337 sıfatını kullanması ile 
giderilmiştir.338 Böylece gerilime neden olan “mini kriz”339 halledilmiş ve görüşmele-
rin, iki günlük gecikmeyle de olsa başlaması sağlanmıştır. 

İki hafta süren Kıbrıs görüşmeleri, iki tarafın masaya oturup müzakere etmesi yeri-
ne, tam anlamıyla bir “zemin yoklamasına”340 dönüştüğü görülmüştür. Her şeyden 
önce ikişer gün yerlerinden edilen kişiler ve anayasal konular üzerinde görüşler ya-
pılmıştır. Karşılıklı görüşler ortaya konulduktan sonra “bu kadar görüş farklılığı var-
ken, görüşmelerin devam edilmesine gerek yok” diyerek Vasiliu, Genel Sekreter’in de 
yardımıyla toprak konusuna geçilmiştir. 

Hâlbuki her iki lider de ‘Fikirler Dizisi’ bağlamında sunulan önerileri ilke olarak ka-
bul ettiklerini açıklamışlardır. Bu öneriler, yer değiştiren kişiler, anayasal prensipler, 
toprak düzenlemeleri, kapsamlı çözüm önerileri, yol gösterici ilkeler, güvenlik ve ga-
rantiler, ekonomik koruma ve kalkınma önlemleriyle geçici düzenlemeler341 şeklinde 
sıralanmıştır. 

Bu sırada Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Oscar Camillion, göçmenler soru-
nunun en zor konulardan birisi olduğunu vurgulamıştır. Göçmenlerin geri dönüşü 
ve rehabilitasyonu ile ilgili pratik zorluklar nedeniyle halledilmesinin güç bir sorun 
olduğunu belirten Camillon, toprak konusunun o kadar da zor olmadığını, çünkü 
ortada bir harita bulunduğunu ve bu harita üzerinde fazla değişiklik yapılamayaca-
ğını bildirmiştir. 

Ayrıca Camillion, göçmenler konusunun hâlli ile ilgili olarak Güvenlik Konseyi’nin 
ilerleme kaydedilmesi için ciddi bir çabanın harcanması gerektiğini hatırlatmakla 

resim çektirilirken Genel Sekreter’in sağında yalnız Vasiliu’nun durmasını kabul edemeyeceğini ve kendisi-
nin de sağ tarafta durduğu resimlerin çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. Neticede Denktaş, bu isteğini ger-
çekleştirmiştir. Rum basını, bunu “istilacı protokolde ve TV kameralarının önünde de Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
ile eşitlenmiş oldu” şeklinde yorumlamıştır. Bunun için bkz… “Bürokratlar ve Protokol”, Eleleftherotipia Ga-
zetesi, 30 Ekim 1992, No:3261, s. 6; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 6; “3. Tur Görüşmeler 
Başladı”, Mahi Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:632, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 29 Ekim 1992, s. 1.

337 “Denktaş’ın Taktiği”, Agon Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:854, s. 4; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 29 
Ekim 1992, s. 4.

338 AGON “Engelli Görüşmeler” başlığı altında manşetten verdiği haberde, “Denktaş’ın daha ilk günden 
yarattığı problem, Türk tarafı lehinde sonuçlandı. Sahte devletini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin düzeyine 
çıkarmak ve onunla eşitlemek taktiğinde Denktaş, ‘olumlu’ sonuç aldığı” şeklinde yorumlanmıştır. 
Bunun için bkz… “Denktaş’ın Taktiği”, Agon Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:854, s. 4; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 29 Ekim 1992, s. 4.

339 “Kıbrıs’ta Yaşanan Mini Kriz”, Milliyet Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:56324, s. 9; “Bürokratlar ve Protokol”, 
Eleleftherotipia Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:3261, s. 6; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, 
s. 6.

340 Kepoğlu, 1995:63.
341 Necatigil, 1998:395.
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ve mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir tartışmayı kabul etmemektedir343 Bunu, 
Gali’nin kendisi, ilk görüşmede Denktaş’a açık ve kesin bir şekilde söylemiştir. Genel 
Sekreter, ne kendisinin ne de Güvenlik Konseyi’nin, geri dönüş ve mülkiyet hakları-
nın reddedilmesini veya bu haklar üzerinde tartışma açılmasını kabul etmeyeceğini 
belirtmiştir. Zaten Vasiliu, mülkiyet hakkının tanınması üzerinde ısrarla durduğu bi-
linmektedir.344 Denktaş ise bu konuyu, yeniden gündeme getirmek istediğinden, 
Genel Sekreter’in sözünü kesmiş ve kendisine bu konunun geçen Ağustos ayında 
görüşülüp kapandığını hatırlatmıştır. Dolayısıyla Denktaş’a göre görüşülebilecek 
tek konunun, bu hakların uygulanmasında karşılaşılacak pratik zorluklar ve onların 
nasıl aşılacağı345 konusu olduğudur. Bir başka deyişle göçmenlerin sadece geri dö-
nüş zamanı, şekli ve Kıbrıslı Türkler için ortaya çıkacak pratik zorlukların giderilme-
siyle346 ilgili konular konuşabilecektir. 

Görüşmelerin tam bu safhasında Vasiliu, Güney’de ev bırakan Türklerin bu evlerine 
geri dönebileceklerini belirtmiştir. Bugün bulundukları aynı bölgede kalmak ya da 
Türk kesimine taşınmak isteyecek Kıbrıslı Türklerin rehabilite veya tazmin edilme-
leri konusunda da ciddi önerilerde bulunan Vasiliu, Kıbrıslı Türklere karşı vaatlerini 
yinelemiştir. Bunun üzerine Vasiliu, “Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde” 10-12 bin kişinin 
yerleşebileceği iki kent inşa edebileceğini belirtmiştir.347 Aslında Vasiliu’nun bu tek-
lifini, Gali hem olumlu, hem de cömert bir girişim olarak nitelendirmiştir. 

Bu konu ile ilgili yapılan görüşmelerde Gali, Denktaş’a, Türk egemenliğinde kalacak 
bölgelere Rum göçmenlerin kabul edip etmeyeceğini ve bunların sayısının ne olaca-
ğını sormuştur. Denktaş ise kuzeydeki evleri, Kıbrıslı Türklere ve vatandaş olan Türki-
yeli Türklere verdiklerini ve bunların geri dönmeyeceğini belirtmiştir. Kaç ev verildiği 
yönündeki soruya da yanıt KKTC Dışişleri Bakanı Atakol’dan “hepsinin verildiği” yönün-
de olmuştur. Genel Sekreter’in Kuzey’deki Rum evlerinin kuzeye yerleşen Türklerden 
daha fazla olduğunu belirtmesi üzerine Atakol, bu evlerin, vatandaşlık hakkı kazanan 
ve sayıları 17 bin348 olan Türk göçmenlere verildiğini belirtmek zorunda kalmıştır. 

342 “Camillion’un Demeci”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:9665, s. 6; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 6.

343 “Clinton’un Zaferi ve Rumlar”, Fileleftheros Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:1025, s. 1-2; “Rum Basın Bülte-
ni”, TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 2; “Genel Sekreter Ne Yapacak?”, Mahi Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:698, 
s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 3.

344 “3. Tur Görüşmeler Başladı”, Mahi Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:632, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
29 Ekim 1992, s. 1.

345 “Genel Sekreter’in Tutumu”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:6542, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2; “Denktaş Vasiliu’ya Ne Dedi”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, 
No:854, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2.

346  “Yeni Fikirler Yok”, Fileleftheros Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:10236, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Ar-
şivi, 29 Ekim 1992, s. 1.

347 “Genel Sekreter’in Tutumu”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:6542, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2.

348  “Çıkmaz Kaçınılmaz”, Fileleftheros Gazetesi, 31 Ekim 1992, No:9874, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 31 Ekim 1992, s. 1.



156

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı Mülkiyet durumunun ne olacağı sorusunu yanıtlayan Denktaş ise tazminat verilme-

siyle bu sorunun halledilebileceğini ifade etmiştir. Genel Sekreter de Türk tarafının 
bu tazminatları ödeyecek parası olup olmadığını sorunca, Denktaş ve Atakol, devlet 
olarak herhangi bir dış borçlarının olmadığına işaret yapmışlardır.349

Denktaş, Kıbrıslı Türklerin enklavlarda yaşadıkları ve 1963-1974 yılları arasında, 
Türkiye’nin göndermekte olduğu milyon liralık geliri kaybettiklerini ve bunların fa-
izleriyle birlikte büyük bir miktar tutuğunu söylemiş ve bunlarla mahsuplaşabilece-
ğini belirtmiştir. 

Genel Sekreter’in, bu miktarın her iki tarafta terkedilen malların farkını kapatama-
yacağı yönündeki uyarısı üzerine Denktaş ve Atakol, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı 
sıkıntıların çok daha fazla olduğunu ve bundan dolayı tazminat için verecek bir şey-
leri bulunmadığını söylemişlerdir.350

Öte yandan Vasiliu, görüşmeler süresince Fikirler Dizisi ve Güvenlik Konseyi karar-
larında öngörüldüğü gibi göçmenlerin geri dönüş hakkına saygı gösterilmesi ge-
rekliliğinde ısrar etmiştir.351 Ayrıca Vasiliu, bu yapılırken Rumların mallarından ve 
evlerinden ayrılmak durumunda kalacak Kıbrıslı Türklerin de sorunlarının çözüm-
lenmesini istemiştir.352 Bununla birlikte Vasiliu, Denktaş’ın malların rayiç değeri ko-
nusundaki iddialarını da çürüten bir dizi kanıt sunmaya çalışmıştır. 

Bunun üzerine bir belge hazırlayan Genel Sekreter, toplantılarına katılan her iki ta-
rafın aldığı pozisyonları da açıkça ifade etmiştir. Genel Sekreter’in hazırladığı “belge 
olmayan belge” ile her iki toplumun ‘Fikirler Dizisi’ ile olan ilgisini, pozisyonunu ve 
önem verdikleri konuları dile getirmiştir. Daha sonra her iki taraf da “belge olmayan 
belgede”353 resmi pozisyonlarını açıkça onaylamıştır. Dolayısıyla Genel Sekreter’in 
son belgesinde, her iki tarafın resmi pozisyonlarını gerçekçi bir şekilde yansıttığı 
görülmüştür. Buna karşın tarafların ayrı ayrı pozisyonları olduğu gözlemlenirken, 
BM’nin de üçüncü bir taraf olarak otaya çıktığı tespit edilmiştir. BM, her ne kadar 
üçüncü bir taraf olarak ortaya çıkmışsa da farklı fikirler içeren yeni bir belgenin bu-
lunmadığını, sadece birtakım düşüncelerinin354 olduğunu bildirmiştir. 

349  “Çıkmaz Kaçınılmaz”, Fileleftheros Gazetesi, 31 Ekim 1992, No:9874, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 31 Ekim 1992, s. 1.

350 “Çıkmaz Kaçınılmaz”, Fileleftheros Gazetesi, 31 Ekim 1992, No:9874, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 31 Ekim 1992, s. 1-2.

351 “Klerides’in Söyleşisi”, Alithia Gazetesi, 8 Kasım 1992, No:5698, s. 3-4; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
8 Kasım 1992, s. 3-4.

352 “Çıkmaz Kaçınılmaz”, Fileleftheros Gazetesi, 31 Ekim 1992, No:9874, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 31 Ekim 1992, s. 2.

353 Necatigil, 1998:395.
354 “Yeni Fikirler Yok”, Fileleftheros Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:10236, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

29 Ekim 1992, s. 2.
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konusunun görüşülmesi, Güvenlik Konseyi’nin 774 sayılı kararının dışında kaldığı 
gerekçesiyle Vasiliu tarafından reddedilmiştir. Denktaş ise 774 sayılı kararda böyle 
bir maddenin bulunmadığını, bunun kurulacak devletten iki zeminli bir federasyon 
olarak söz eden bir karar olduğunu savunmuştur. 

Vasiliu ise her iki taraf için görüş farklılığının derinliğine işaret ederek, görüşmelerin 
devamına gerek olmadığını belirtmiş ve ustaca bir manevra ile toprak müzakere-
lerine geçmeyi sağlamıştır. Buna karşılık Denktaş, Gali’nin anayasal konuları hallet-
meden toprak için müzakerelere geçilemeyeceği yolundaki sözüne inandıklarını,356 
ancak bu sözün pek de tutulmadığını işaret etmiştir. 

Bunun üzerine Genel Sekreter Gali, artık toprak konusunun gündeme geleceğini 
ve bunu Denktaş’ın gösterdiği tepkiye rağmen yapacağını açıklamıştır. Hâlbuki 
Denktaş, müzakerelerin göçmenler konusu üzerinde başlamasını, anayasal konular 
üzerinde devam etmesini ve toprak konusu357 ile sonuçlanmasını istemiştir. Ancak 
Genel Sekreter, toprak konusuyla göçmenler konusunu, aynı madalyonun iki yüzü 
gibi değerlendirdiğinden, bu iki konunun birlikte ele alınmasını istemiştir. Ne var 
ki Genel Sekreter, toprak konusunda bulunacak çözümün, göçmenler konusunu da 
halledeceğine inanmaktadır. Çünkü ne kadar çok yerleşim bölgesi geri verilirse, o 
kadar çok oranda göçmenin geri dönmesi358 sağlanacaktır. Bu esnada Genel Sekreter 
Gali, görüşmeleri açış konuşmasında da yaptığı gibi kendisinin Fikirler Dizisi ile ha-
ritanın müzakerelerde esas alınacağını ve bu dizi ile haritanın önemli değişikliklere 
açık olmadığını belirtmiştir.359

Fikirler Dizisi ve harita üzerinde sadece önemsiz değişiklikler yapılabileceğini be-
lirten Gali, bu konuda Güvenlik Konseyi’nin de aynı görüşte360 olduğunu açıkla-
mıştır. Buna rağmen Genel Sekreter, her iki tarafın itirazlarını dikkate alarak, yeni 
bir harita daha hazırladığını ifade etmiştir. Ancak haritada yapılan birtakım küçük 

355 Kepoğlu, 1995:64.
356 “Klerides’in Söyleşisi”, Alithia Gazetesi, 8 Kasım 1992, No:5698, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 8 

Kasım 1992, s. 3; “Klerides Konuştu”, Milliyet Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:85421, s. 1.
357 “Klerides’in Söyleşisi”, Alithia Gazetesi, 8 Kasım 1992, No:5698, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 8 

Kasım 1992, s. 3.
358 “Toprak Konusu”, Fileleftheros Gazetesi, 23 Ekim 1992, No:6987, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

23 Ekim 1992, s. 2; “Yeni Fikirler Yok”, Fileleftheros Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:10236, s. 2; “Rum Basın 
Bülteni”, TAK Arşivi, 29 Ekim 1992, s. 2; “Çıkmaz Kaçınılmaz”, Fileleftheros Gazetesi, 31 Ekim 1992, 
No:9874, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 31 Ekim 1992, s. 2.

359 “3. Tur Görüşmeler Başladı”, Mahi Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:632, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
29 Ekim 1992, s. 1; “Genel Sekreter’in Tutumu”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:6542, s. 2; 
“Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2.

360  “Genel Sekreter’in Tutumu”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No:6542, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 30 Ekim 1992, s. 2.
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Ne var ki bütün bu farklılıklar, tarafları belli bir noktaya kadar getirememiştir. Böy-
lece 26 Ekimde başlayan görüşmeler, herhangi bir sonuç alınamadan 7 Kasımda 
sona ermiştir.363 

7 Kasımda görüşmeler biterken, tarafların temel konularda büyük görüş ayrılıkları 
içinde olduğu ve bu yüzden de son turda “görüşlerin yakınlaştırılması”364 çabaların-
dan vazgeçildiği belirtilmiştir. 

Genel Sekreter, gereğinden fazla zaman kaybetmek istemediğini belirterek, dolaylı 
görüşmelerle ilgili aşamanın artık geride kaldığını ve bundan böyle yüz yüze görüş-
meler yapılacağını açıklamıştır.365 Ayrıca Genel Sekreter, bu yeni aşamayı, artık son 
aşama olarak da değerlendirdiği görülmüştür. Özellikle doğrudan görüşmelerde 
toprak, anayasa ve göçmenlerle ilgili meselelerde derin görüş ayrılığı olduğu müşa-
hede edilmiş ve müzakerelere Mart 1993’te yeniden başlamak üzere 11 Kasım 1992 
günü ara verilmiştir.366 

Bunun üzerine Genel Sekreter, iki tarafın görüşlerini içeren belgeyle birlikte BM’nin 
soruna ilişkin görüşlerini belirten belgeyi taraflara sunmuştur. Ancak Gali’nin sun-
duğu son belgede, BM’nin bugüne kadar aldığı bütün kararları eklemesi367 ve Türk 
tarafının siyasal eşitliğini ifade eden 649 sayılı kararı beklemeyip “unutması”,368 Türk 
tarafınca hiç hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla bu aşamada görüşmelere, ancak 
Mart ayında devam edilebileceği bildirilmiştir. 

Bu değerlendirmeler ışığında Türk heyeti, üçüncü turun son toplantısında Genel 
Sekreter’in ileri sürdüğü nihaî değerlendirme belgesindeki, 101 maddenin 91’inde 
uzlaşma sağlanabileceği, dokuz maddesinde ise iki taraf arasında derin görüş ay-
rılıklarının bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu dokuz maddedeki Türk görüşleri 
aşağıdaki gibidir:

361 BM Genel Sekreteri’nin bu turdaki görüşmelerde sunacağı harita, 25 Ekim 1992 tarihli Fileleftheros 
gazetesinde yayımlanmıştır. Harita, Lefkoşa-Mağusa arasındaki geniş arazi, bütün Omorfo bölgesi, 
Yeşilırmak ve Erenköy’ün Rumlara verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Karpaz yarımadasında iki Rum 
kantonu kurulacaktır. Buna göre Akıncılar, Dilekkaya, Yiğitler, Beyarmudu ve Köprü’de Türk kanton-
ları oluşturulması düşünülmüştür. Bunun için bkz… “Yeni Harita”, Eleftherotipia Gazetesi, 29 Ekim 
1992, No:874, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 29 Ekim 1992, s. 2.

362 “Yeni Harita”, Eleftherotipia Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:874, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 29 
Ekim 1992, s. 1.

363 Sönmezoğlu, 2000:299.
364 Gürel, 1993:64.
365 “Yeni Fikirler Yok”, Fileleftheros Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:10236, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

29 Ekim 1992, s. 1.
366 Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1995:62.
367 “BM Kararı Şaşırtıcı”, Hürriyet Gazetesi, 8 Kasım 1992, No:85475, s. 1; “Gali’nin Çalışmaları”, Hürriyet 

Gazetesi, 11 Kasım 1992, No:85475, s. 1.
368 Kepoğlu, 1995:64.
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redecekleri yetkiler dışındaki diğer yetkilere doğrudan sahip olacaktır. Dolayı-
sıyla bu egemenlik, kuzeydeki topraklar içinde geçerli olacaktır. 

2. Cumhurbaşkanlığı dönüşümlü olacaktır. 
3. Bakanlar Kurulu, eşit sayıda üyeden oluşacak ve kararlar oy birliği ile alınacaktır. 
4. Geçiş döneminde ‘Geçici Ortak Hükümet’ kurulacaktır. 
5. Türkiye’nin garantisi 1960 statüsüyle devam edecektir. 
6. Serbest dolaşım, toprak ve göçmen sorunları çözüldükten sonra yerleşme ve 

mülk edinme özgürlükleri belli bir moratoryum devresinden sonra söz konusu 
olabilecektir. Cinayet olaylarına ve toplu katliamlara katılanlar Türk bölgesine 
geçemeyeceklerdir. 

7. Federe devletlerin kendi konularında başka ülkelerle anlaşma yapma hakkına 
sahip olacaklardır. Rum tarafının federasyondan önce yaptığı anlaşmalar Kıbrıs 
Türk yönetimini bağlamayacaktır. Gerekirse yeni anayasaya göre yeni anlaşma-
lar yapılabilecektir. 

8. İki federe devletin de onayı olmadan hiçbir uluslararası topluluğa katılma ola-
sılığı olmayacaktır. 

9. Toprak konusu, doruk anlaşmalarında belirlenen ‘verimlilik, mülkiyet, yeterli-
lik, güvenlik’ ilkelerine göre müzakere edilecektir. Bu konu, anayasadaki yetki 
paylaşımı çözümlendikten sonra gündeme gelecektir. Gali haritası görüşme-
lere baz olarak alınmayacak ve Türk federe devletine kalacak toprağın oranı 
%29.9’dan az olmayacaktır.369 

Yaklaşık yüz maddeden 91’i üzerinde anlaşma zemini varken, sadece 9 madde üze-
rinde derin farklılıklar olması, anlaşmanın yakın veya kolay olduğu izlenimi verme-
melidir. Çünkü söz konusu 9 madde, varılacak anlaşmanın ve kurulacak yeni devle-
tin temel niteliğini belirleyen en önemli ve hayatî konulardır. 

Bu 9 temel konuda Rum tarafının görüşleri incelendiği zaman, onların gerçekte fe-
derasyondan değil, mevcut Rum devletinin anayasasında bazı değişiklikler yapa-
rak, Türk tarafının yamalanacağı bir üniter devletten yana oldukları ortaya çıkmak-
tadır.370 Zaten Rumlar da yapılacak olanın yeni bir devlet kurmak değil, mevcut dev-
letin anayasasını tadil etmek olduğunu açıklamışlardır. Böylece eşitlik ve ortaklık 
temelinde yeni bir federal devlet istemedikleri,371 ancak Rum devletinin anayasası 
değiştirilmek suretiyle devamını arzuladıkları ortaya çıkmıştır.372 Bir başka deyişle 
taraflar arasındaki ayrılık, şekilde değil esastadır. 

New York’taki üçüncü tur görüşmelerini Türkiye adına izleyen Dışişleri Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Büyükelçi Tugay Uluçevik, bu belge ile Gali’nin iyi niyet misyonunun 

369 Tamçelik, 2008:144-145.
370 İsmail, 1998:254-255.
371“Vasiliu’nun Demeci”, Haravgi Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:258, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 

12 Kasım 1992, s. 2-3.
372 İsmail, 1998:255.
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nın imkânsız olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine Gali ile görüşen ABD’li yetkililer, 
Denktaş’ı ziyaret ederek, BM’nin konumu gereği bu belgenin bir ‘belge’ (non-paper) 
değil,374 teşkilâtın kendi içinde ‘çalışma kâğıdı’ olduğunu bildirmiştirler. Böylece Gali, 
belgenin dikkate alınmamasını isteyerek, geri adım atmak zorunda kalmıştır.375

Denktaş’ın ise Rum tarafının federal bir çözüme yanaşma niyetinde olmadığını 
belirtmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de “görüşmelerde Rumların 
Kıbrıs’ta iki tarafın siyasal eşitliğine dayalı yeni bir ortaklık kurulması yolunda siyasî 
irade sahibi olmadıkları meydana çıkmıştır”376 diyerek, Türk hükümetinin değerlen-
dirmesini ortaya koymuştur. 

Açıkça görülmektedir ki, 26 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında yapılan müzakereler, 
beklentilere hiçbir şekilde yanıt vermemiştir. Ancak bu toplantıların, iki lideri bir 
araya getirdiği ve Güvenlik Konseyi’nce kapsamlı bir çerçeve anlaşmasına baz ola-
rak onaylanan Fikirler Dizisi’ne ilişkin kendi pozisyonlarını doğrudan doğruya ortaya 
koydukları için yararlı olduğu bir vakadır. Bununla birlikte her iki liderin, süreci de-
vam ettirmede mutabık kalmaları da olumludur. Yine de Güvenlik Konseyi’nin 774 
sayılı kararda ortaya koyduğu hedeflere ulaşılamadığı da bir gerçektir. 

Dolayısıyla bir kez daha göstermiştir ki, müzakereler, her bir tarafın pozisyonların-
daki farklılığı gidermemiştir. Bir başka deyişle her bir tarafın benimsediği pozisyon-
lar, Fikirler Dizisi’ne ait hükümlerin varyasyonlarına uymak veya uyumlulaştırmak 
gerekecektir. Ancak Vasiliu, Türk tarafının dile getirdiği bazı pozisyonların, Fikirler 
Dizisi’nin çerçevesinin dışına çıktığını dile getirmiştir.377 Bununla birlikte Vasiliu, bu 
tür pozisyonların Türk tarafınca yeniden gözden geçirilmesi ve toplantıların Mart 
1993’te yeniden başlamasına kadar Fikirler Dizisi çerçevesine çekilmesi gerektiğini 
vurgulamıştır.378

373 “Genel Sekreter’in Raporu”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:8511, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 1.

374 “Genel Sekreter’in Raporu”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:8511, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 1; “Gustave Feissel’in Demeci”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Kasım 1992, 
No:7889, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 2; “Vasiliu’nun Hataları ve Türkler”, 
Simerini Gazetesi, 16 Kasım 1992, No:8981, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 16 Kasım 1992, s. 2; 
“Raporun Metni ve Ruhu”, Eleftherotipia Gazetesi, 16 Kasım 1992, No:7986, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 16 Kasım 1992, s. 1.

375 “Genel Sekreter’in Raporu”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:8511, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 1; “Gali’den Yeni Fikirler”, Agon Gazetesi, 16 Kasım 1992, No:897, s. 1; 
“Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 16 Kasım 1992, s. 1; Kepoğlu, 1995:64.

376 Gürel, 1993:109.
377 “Vasiliu’ya Seçim Hediyesi”, Kıbrıs Gazetesi, 22 Kasım 1992, No:7541, s. 12; “Demirel: Kan Dökülmeyeceği-

ne Güvence Verirlerse Türk Askerini Yarın Çekeriz”, Kıbrıs Gazetesi, 25 Kasım 1992, No:236, s. 3.
378 “Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, Security Council, S / 

24472, 23 November 1992, s. 17.
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edildiği gibi yararsız379 olmadığını, tersine çok da faydalı olduğunu söylemiştir. Ay-
rıca üçüncü tur görüşmelerin Kıbrıs sorununun çözümüne yol açacak şekilde geliş-
tiğini de öne sürmüştür. 

Üçüncü tur görüşmelerin şimdiye kadar yapılanların en önemlisi olduğunu vurgu-
layan Vasiliu, bunun zamanla daha iyi anlaşılacağını belirtmiştir. Her şeyden önce 
Vasiliu’ya göre Genel Sekreter’in önünde yapılan bu görüşmelerde, temel ilkelerin 
açıklığa kavuşması açısından önemlidir. Buna göre bulunacak çözümün BM karar-
larında belirtilen temel ilkelere uygun olarak yapılacağı anlaşılmıştır. Aslında Vasiliu, 
temel ilkelerden söz ederken, Kıbrıs’ın devlet olarak varlığından ve egemenliğin bö-
lünmez bütünlüğünden bahsettiği açıktır.380 Kurulacak federasyonun, Türk tarafının 
istediği gibi Kıbrıs devletinin dağıtılması değil, mevcut devlet anayasasının delişti-
rilmesi ile olacağının ifadesidir.381 

Bu arada Genel Sekreter, adada nüfus sayımının yapılabilmesi için yeni bir BM 
Komitesi’nin kurulmasını gündeme getirmiştir. Aslında bu durum, önemli bir ge-
lişme olarak kayda geçmiştir. Zira bu gelişmenin ‘yerleşikler’ konusuyla ilgili olduğu 
herkesçe bilinmektedir. 

Bu sırada Kıbrıslı Rumlar için çok önemli olan bir konu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de-
vam edip etmeyeceği gündeme gelmiştir. Ancak Vasiliu, müzakereler sırasında, 
mevcut Kıbrıs devletinin dağıtılmasının söz konusu olamayacağını üçüncü tur gö-
rüşmelerde meydana çıktığını söylemiştir. Böylece Türk tarafının ‘Geçici Hükümet’e 
ilişkin önerilerinin,382 Kıbrıs’ta müzakerelerinin ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle 
kabul edilmediği anlaşılmıştır. 

Vasiliu, Türklerin dönüşümlü başkanlık isteğinin de tek devlet ve tek egemenlik383 
kavramına ters düştüğü için kabul edilemeyeceğini açıklamıştır. Sonuçta New 
York’taki üçüncü tur görüşmeleri değerlendiren Vasiliu, “BM’de bir savaş verdik ve 
kazandık”384 demiş ve bu sayede, davanın daha ileri bir aşamada bulunduğunu öne 
sürmüştür. New York’ta ortaya konan görüşlerin Genel Sekreter tarafından kâğıda 

379 “Rum Sözcüsünün Demeci”, Alithia Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:9874, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 3; “Clinton’un Zaferi ve Rumlar”, Fileleftheros Gazetesi, 6 Kasım 1992, 
No:1025, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 2.

380 “Clinton’un Zaferi ve Rumlar”, Fileleftheros Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:1025, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 2.

381 “Vasiliu’nun Demeci”, Haravgi Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:258, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
12 Kasım 1992, s. 2-3.

382 “Vasiliu’nun Demeci”, Haravgi Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:258, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
12 Kasım 1992, s. 2-3.

383 “Vasiliu’nun Demeci”, Haravgi Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:258, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
12 Kasım 1992, s. 2-3.

384  “Clinton’un Zaferi ve Rumlar”, Fileleftheros Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:1025, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 2.
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sonraki görüşmelerin BM kararlarının çerçevesi içinde yapılacağını söylemiştir. 

Müzakerelerin üçüncü turunda ortaya konan görüşlerin, Genel Sekreter tarafından 
kâğıda geçirilmesi konusuna değinen Klerides, bunun Rum tarafı için tehlikeli bir 
durum arzettiğini öne sürmüştür. Zira Klerides, Genel Sekreter’in kayda geçirme 
işleminin Rum tarafının bazı görüşlerinin Fikirler Dizisi’ne uygun olmadığının tes-
cil edilmesinden başka bir şey değildir.385 Böylece Klerides, Fikirler Dizisi’ne uygun 
olmayan fikirler ürettiği için Rum tarafına da sorumluluk yükleyeceğini iddia etmiş-
tir. Ancak Vasiliu aynı kanaatte değildir. Hatta New York görüşmelerinde Denktaş’ın 
takındığı tavrın, kendisini yalnız Rum tarafıyla değil,386 aynı zamanda BM ile de karşı 
karşıya getirdiğini öne süren Vasiliu, bundan dolayı üçüncü turdaki görüşmelerin 
şimdiye kadarki turların en önemlisi olduğunu ifade etmiştir.387

Bu fırsatı iyi değerlendiren Vasiliu, 774 sayılı Güvenlik Konseyi kararının, özellikle 
de bu kararın 10’uncu paragrafının uygulanmasını, anlaşılmazlıktan sorumlu tarafın 
kınanmasını ve alternatif çözüm yollarının aranmasına başlanmasını istemiştir.388 
Çünkü ona göre Denktaş’la görüşerek bir sonuca varmak mümkün değildir. Sonuç 
alabilmek için Denktaş’a, uzlaşmazlığının faturasını kesmek lazımdır. 

Alternatif çözüm yollarının neler olabileceği hakkındaki görüşlerini açıklayan Va-
siliu, çeşitli yollar bulunduğunu ve bunlardan bir tanesinin Denktaş rejimine kar-
şı, ekonomik önlemlerin389 alınması olduğunu belirtmiştir. Bunun dışında izlenecek 
herhangi bir yolun, görüşmeleri akamete uğratmaya çalışan Türk tarafının işini ko-
laylaştıracağını iddia etmiştir.390

Bu durum karşısında Yunan Dışişleri Bakanı Papakonstantiniu, New York’taki üçün-
cü tur görüşmelerine değinerek, bu görüşmelerde Denktaş’ı katı ve uzlaşmaz bir 
tavır takınmakla suçlamış391 ve Denktaş’ın bu tutumunun, Yunanistan’ın AT üyeliği 
konusunda Türkiye’ye karşı takınacağı tavrı da etkileyeceğini belirtmiştir. 

385 “Klerides’in Söyleşisi”, Alithia Gazetesi, 8 Kasım 1992, No:5698, s. 4; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 8 
Kasım 1992, s. 4.

386 “Clinton’un Zaferi ve Rumlar”, Fileleftheros Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:1025, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 2.

387 “Vasiliu’nun Konuşması”, Haravgi Gazetesi, 16 Kasım 1992, No:854, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Ar-
şivi, 16 Kasım 1992, s. 2.

388  “Hristofyas’ın Demeci”, Haravgi Gazetesi, 13 Kasım 1992, No:907, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
13 Kasım 1992, s. 3; “Vasiliu’nun Çağrısı Yine Reddedildi”, Mahi Gazetesi, 4 Kasım 1992, No:129, s. 2; 
“Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 4 Kasım 1992, s. 2; “Hristofyas’ın Konuşması”, Fileleftheros Gazetesi, 9 
Kasım 1992, No:3258, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 9 Kasım 1992, s. 3.

389 “Hristofyas’ın Konuşması”, Fileleftheros Gazetesi, 9 Kasım 1992, No:3258, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, 
TAK Arşivi, 9 Kasım 1992, s. 3; “Klerides’in Söyleşisi”, Alithia Gazetesi, 8 Kasım 1992, No:5698, s. 4; 
“Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 8 Kasım 1992, s. 4.

390 “Çok Uluslu Güç”, Simerini Gazetesi, 9 Kasım 1992, No:787, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 9 Kasım 1992, s. 3.
391 “AB ve Kıbrıs”, Fileleftheros Gazetesi, 9 Kasım 1992, No:9654, s. 6; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 9 

Kasım 1992, s. 6.
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ğından, herhangi bir başarı sağlanamamıştır. Bu sırada GKRY’de yapılacak seçimler 
dikkate alınarak,392 müzakereler 1993 yılı Mart ayına kadar ertelenmiştir. Hâl böyle 
olunca Genel Sekreter Gali, Güvenlik Konseyi’ne hazırladığı raporu393 sunmuştur. 
Böylece Güvenlik Konseyi 24 Kasım 1992 tarihinde 789 sayılı kararı kabul etmiştir.394 
Kararda, Fikirler Dizisi ve Güvenlik Konseyi tarafından sunulan haritanın desteklen-
diği belirtilmiştir. Kıbrıs Türk tarafının bazı noktalarda sergilediği tutumun Fikirler 
Dizisi’yle bağdaşmadığı ifade edilerek, Türk tarafı suçlanmıştır.395 Ayrıca Maraş’ın 
BM Barış Gücü’nün denetimine bırakılması da istenmiştir.396 Aslında bu durum, Gü-
venlik Konseyi’nin 24 Kasım 1992 tarihli ve 789 sayılı kararını kabul etmesine ve 
Türk tarafının tutumuna karşı, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi’ndeki tepkinin 
azamî noktaya ulaşmasına yol açmıştır.397

Özellikle bu kararın içindeki bazı detaylar, Genel Sekreter’in Türk tarafına karşı bakışını 
göstermesi açısından önemlidir. Buna göre Güvenlik Konseyi’nin diğer kararlarında 
olduğu gibi, konuya ilişkin olarak daha önceki kararlara atıf yaparak benimsendiğini 
gösterirken,398 Türk ve Rum toplumlarının siyasal eşitliğini belirgin bir biçimde vur-
gulayan 649 sayılı karar zikredilmemiştir.399 Dolayısıyla Türk askerlerinin çekilmesini, 
göçmenlerin evlerine dönmesini, Maraş’ın geri verilmesini ve KKTC’nin ilânının iptali-
ni isteyen Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararlarının, Genel Sekreter’in hazırladığı 
belgeye konulmuş olması,400 Rumlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

Aslında bu karar, konuya ilişkin bütün tarafların, görüşlerini açık bir şekilde ortaya 
koyduğunu göstermiştir. Özellikle şu belirtilmelidir ki, BM’nin pozisyonu, sadece Fi-
kirler Dizisi’nden ibaret değildir.401 Bu diziden başka, Güvenlik Konseyi’nin 1974’den 
bu yana Kıbrıs konusunda aldığı kararlar da BM’nin pozisyonunu belirlemektedir. 

392 “Vasiliu Bocalıyor”, Simerini Gazetesi, 29 Ekim 1992, No:3691, s. 4; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 29 
Ekim 1992, s. 4; Sönmezoğlu, 2000:13.

393 UN Security Council Resolution 24830, 19 November 1992.
394 UN Security Council Resolution 789 (1992), 24 November 1992.
395 “Batılıların Formül Anlayışı”, Fileleftheros Gazetesi, 6 Kasım 1992, No:8541, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, 

TAK Arşivi, 6 Kasım 1992, s. 3; “Hristofyas’ın Demeci”, Haravgi Gazetesi, 13 Kasım 1992, No:907, s. 3; 
“Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 13 Kasım 1992, s. 3; “Gali-Mitsotakis Görüşmeleri”, Fileleftheros Gaze-
tesi, 17 Kasım 1992, No:10252, s. 2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 17 Kasım 1992, s. 2; “Kıbrıs’a Üçlü 
Hazırlık Zirvesi”, Sabah Gazetesi, 16 Mart 1993, No:75421, s. 11; İsmail, 1998:255.

396 Acar, 1993:37.
397 “Dörtlü Zirveyi Mesut Bozdu”, Sabah Gazetesi, 15 Aralık 1992, No:854124, s. 19.
398 “Rum Sözcüsünün Demeci”, Alithia Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:9874, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK 

Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 3; “Genel Sekreter’in Yeni Belgesi”, Fileleftheros Gazetesi, 9 Kasım 1992, 
No:3021, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 9 Kasım 1992, s. 2.

399 “Toplumlararası Görüşmelerde Maraş”, Kıbrıs Gazetesi-Özel Maraş Eki, 18 Haziran 1993, No:8875, 
s. 10; “Kıbrıs’a Üçlü Hazırlık Zirvesi”, Sabah Gazetesi, 16 Mart 1993, No:75421, s. 11; Sönmezoğlu, 
2000:299.

400 “Rum Sözcüsünün Demeci”, Alithia Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:9874, s. 3; “Rum Basın Bülteni”, TAK 
Arşivi, 12 Kasım 1992, s. 3; “Genel Sekreter’in Yeni Belgesi”, Fileleftheros Gazetesi, 9 Kasım 1992, 
No:3021, s. 1-2; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 9 Kasım 1992, s. 2.

401 “Vasiliu’nun Demeci”, Haravgi Gazetesi, 12 Kasım 1992, No:258, s. 2-3; “Rum Basın Bülteni”, TAK Arşivi, 
12 Kasım 1992, s. 3.
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dan hazırlanan raporda da belirtilmiştir. Gerçekten de Türk tarafı, Fikirler Dizisi’nin 
101 maddesinden 91’ini bazı değişikliklerle kabul etmiştir.403 Rum tarafı ise hiçbir 
maddeyi kabul etmemiş, sadece bunları prensip olarak görüşebileceğini belirtmiştir. 

Aslında iki taraf arasında temelden gelen bir sorun vardır. Genel Sekreter’in 19 Ka-
sım 1992 tarihli raporunun 63. paragrafında, iki taraf arasındaki derin güven bu-
nalımına işaret ederek, bu soruna dikkat çekmiştir.404 Raporda, bu güvensizliğin 
temelinde geçmişteki acı olayların yattığı ifade edilerek, süreç tanındığı takdirde 
iki liderin birbirine duyduğu güven sayesinde bu güvensizliğin giderilebileceğini 
vurgulamıştır. Bunun üzerine Gali, Kıbrıs müzakereleri için yeni bir sistem arayışına 
girmiştir. Zira Genel Sekreter, Fikirler Dizisi’yle ilgili görüşme sürecinin tamamlan-
mış olduğunu düşünmektedir. Onun için de yeni bir şekle bürünmek gerekecek-
tir.405 Genel Sekreter’in düşündüğü yeni biçim veya yöntemse, üç garantör devletin 
doğrudan devreye sokulmasıdır. Fakat garantör devletler, Gali gibi bu yönteme pek 
sıcak bakmamaktadırlar. 

Aslında 1993 yılına gelindiğinde, dünyanın ve Kıbrıs’ın siyasal gerçeği, 1974 yılına 
göre çok değişmiştir. Başta ABD, BM ve AB olmak üzere Kıbrıs meselesiyle ilgilenen-
lerin, adadaki siyasal gerçekliğin görmezlikten geldiği bir dönem yaşanmaktadır. 
Ancak dünyada millî kimlikleri tanımlama ve tanıtma çabalarının böylesine yoğun-
laştığı ve uluslararası alanda destek gördüğü bir sırada, KKTC halkının görmezlikten 
gelinmesi, bir yanıyla Batının, dünyadaki self-determination çabalarına çifte stan-
dartla yaklaştığını göstermekte, öte yanıyla da Kıbrıs meselesinin hakça ve kalıcı 
bir çözüme kavuşturulmasını engellemektedir.406 Dünyada yapay birliklerin kalktığı 
bir dönemde, Kıbrıs’ta dışarıdan oluşturulan yapay bir birliğin kurulması mümkün 
değildir. Denktaş, “yapay, yani gerçekçi olmayan çözümlerin Kıbrıs’a barış değil, yeni 
felaketler getireceğini”407 belirtmesi boşuna değildir. Oysa 1992-1993 yıllarındaki 
gelişmeler, Kıbrıs’la ilgilenenlerin henüz bu yeni gerçeğe uygun davrandığını söy-
lemek mümkün değildir. 

402 “Genel Sekreter’in Yeni Belgesi”, Fileleftheros Gazetesi, 9 Kasım 1992, No:3021, s. 1-2; “Rum Basın 
Bülteni”, TAK Arşivi, 9 Kasım 1992, s. 2.

403 Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1995:62.
404 “Türk Tarafının Görüşlerini İçeren Belgenin İçeriği”, Kıbrıs Gazetesi-Özel Maraş Eki, 18 Haziran 1993, 

No:8547, s. 14.
405 “Görüşmelere Yeni Biçim”, Fileleftheros Gazetesi, 22 Kasım 1992, No:8754, s. 1; “Rum Basın Bülteni”, 

TAK Arşivi, 22 Kasım 1992, s. 1.
406 Gürel, 1993:109.
407 Gürel, 1993:110.
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Her şeyden önce uluslararası pazarlık açısından önemli bir örnek teşkil eden Kıbrıs’ın 
özel şartlarının aydınlatılması ve barış sürecine etkilerinin belirlenmesi gerekmek-
tedir. Bundan hareketle Fikirler Dizisi, yıllardır devam eden Türk-Rum çatışmasın-
da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Hatta çok bilinmeyenli denklem için tarih 
belirtmek gerekirse, bu tarih 1992 çevresinde odaklaştığını söylemek mümkündür. 

Aslında Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında en azından 1974 müdahalesinden beri sü-
regelen birbirine tamamıyla karşı görüşlerin uzlaşması oldukça güçtür. Ancak her 
iki tarafın da bugüne kadar gelen ‘taviz vermez’ tutumları, Kıbrıs için ‘kapsamlı’ barı-
şın değil, ancak Türkler ile Rumlar arasında ‘uzlaşmacı’ veya ‘eksik ve zoraki’, ‘ikili’ veya 
‘kısmî’ bir barışın gerçekleşmesine imkân vermiştir. 

Bu yüzden BM, Kıbrıs’taki bu durumdan oldukça kaygılıdır. Her şeyden önce BM, bu 
statükonun devam etmesinden yana değildir. Artık Kıbrıs’la ilgili bütün unsurların 
masaya yatırılmasını ve geniş, kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını düşün-
mektedir. Esasında bu durumu en iyi şekilde özetleyen Nelson Ledsky olmuştur. 

ABD’nin Kıbrıs eski Özel Temsilcisi Ledsky: “...Benim değerlendirmeme göre 1992, çok 
önemli bir yıldır. Bir kere BM Genel Sekreterliği, Kıbrıs’ta her iki tarafın da katkısıyla bir 
‘Fikirler Dizisi’ hazırlamıştır. Bu Fikirler Dizisi, Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış, 
üstelik bir BM belgesi olarak da yayımlanmıştır. Bana göre 1992 yılında hazırlanan o 
Fikirler Dizisi, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün temelini oluşturmaktadır. Hatta 
bugün de bir çözüm için temel olarak düşünülebilir”408 demiştir. 

Bundan hareketle Fikirler Dizisi, geniş ve kapsamlı bir barışın önemli bir adımı ola-
rak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla BM tarafından Kıbrıs için bir ‘çerçeve’ 
çizme amacını güden görüşmelerin veya zirve toplantılarının yapılmasını409 doğal 
karşılamak lazımdır. 

Bu yüzden 1992 Kasım ayındaki görüşmeler, Vasiliu ile Denktaş arasında yapılan 
bir dizisi toplantı ile devam etmiştir. Yapılan toplantılarda Gali, “Kıbrıs Meselesinin 
Kapsamlı Bir Barışçı Çözümü İçin Çerçeve” başlığı ile bir antlaşma tasarısı sunmuş ve 
bunu bir buçuk saatlik bir konuşmayla açıklamaya çalışmıştır. 

Buna göre Fikirler Dizisi, esas itibarıyla bir ‘Çerçeve Anlaşması’ niteliğindedir. Ancak 
bu anlaşma; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere için bir ‘barış’ anlaşması niteliğinde de-
ğildir. Yalnızca bu anlaşma, çözümünün esaslarını ve ana prensiplerini tespit etmek 
açısından önemlidir. Bir başka deyişle adada kurulacak barış için bir çatı özelliğin-

408 “Dayton Süreci Zaten Gündeminde”, Cumhuriyet Gazetesi, 17 Haziran 1997, No:123548, s. 7.
409 Uluslararası zirve toplantılarının özellikleri ile ilgili bilgi için bkz... Jimmy Carter, Keeping Faith – Me-

moirs of A President, Bantam Books, New York, 1982, s. 319; Koç, 1993:4-17.
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işte burada yatmaktadır. Zira Kıbrıs’ta barışa doğru atılmış bir adım olması, Fikirler 
Dizisi’ne büyük değer kazandırmaktadır. 

Aslında 789 sayılı kararın kabul edilmesi veya reddedilmesi gibi bir durumun hasıl 
olması, ‘merkeziyetçi’ bir yolun takip edilmelisinden başka bir şey değildir. Dolayısıy-
la plan, geçmişte alınan kararlarla ve temel ilkelerle değil, yepyeni bir bakış açısıyla 
ele alınmasını gerektirmiştir. Bu açıdan belge, genellikle yaratılmak istenen izleni-
min aksine, ‘kabulü’ ya da ‘reddi’ gereken bir ‘ültimatom’ hâline dönüştürülmüştür. 
Dolayısıyla bu belge, ne kutsanmalı, ne de günah keçisi ilan edilmelidir. Buna kar-
şın müzakerelerde tarafların uzlaşmasına yardımcı olması niyetiyle hazırlanan bu 
belgenin dikkatle incelenmesini gerektirmiştir. Böylece konuyla ilgili kördüğümü 
çözmek ve birbirinin zıddı gibi görünen projelerin410 alternatifini bulmak mümkün 
olacaktır. Zira adadaki iki halkın veya garantör devletlerin çıkarları, her şeyin üze-
rindedir. 

Bundan hareketle Gali Fikirler Dizisi üzerinde pek çok kere basma-kalıp fikir çatış-
maları, hatta niyet yargılamaları şeklinde cereyan eden yüksek gerilimli tartışmalar 
yaşanmıştır. Ancak bu tartışmalar, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının politik kültürü-
ne, siyasal algılamasına ve davranış modellerinin eleştirel incelemesine büyük katkı 
sağladığı da açıktır. 

Bu yüzden Fikirler Dizisi, bugün bile yaşanan tek yanlı ve hukuk dışı uluslararası 
dayatmalardan arî biçimde ve lâfzen okunuşu ile karşılıklı haklara saygı, azınlık-ço-
ğunluk ilişkisi ötesinde politik eşitlik, iki kesimlilik, Türkiye’nin garantörlüğünün de-
vamı, Doğu Akdeniz’de barışçıl bir ortam, Türkiye ve Yunanistan arasındaki hassas 
dengenin korunması, AB ile bütünleşme ötesinde Türkiye’nin de katılımından yana 
oluş gibi ifadelerle tatmin edici gibi görünmektedir. Ancak biraz dikkatlice okun-
duğunda ilk hissedilen demokratik eşitliği ve hakkaniyeti ön planda tutan, tutar-
lı bir hukukî ve siyasî yapının tek yanlı ve kötü niyetli diğer bir kaynak tarafından 
sonradan sabote edilebileceği hususudur. Aslında önerilen toprak ayarlamaları ve 
haritalar, bu görüşü doğrular niteliktedir. 

Dolayısıyla bütün bunlar göstermektedir ki taraflar, Fikirler Dizisi’nin tümünde an-
laşsalar dahi, Kıbrıs meselesinin halledildiğini söylemek mümkün olmayacaktır. 
Çünkü tarafların, esastaki görüş ayrılıkları hâlen bugün dahi devam etmektedir. 

410 Bununla ilgili olarak bkz… “Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 12 Ocak 1993 Tarihli Basın Toplantısı”, 
KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Basın Toplantıları, Tarih: 1993, s. 3.
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Doç. Dr. Ulvi KESER
Atılım Üniversitesi 
Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü

ERMENİ DOĞU LEJYONU’NDAN KANLI NOEL SÜRECİNE 
KIBRIS’TA ERMENİ TOPLUMUNA KESİTSEL BİR BAKIŞ 
(1915-1963)

Giriş

Kıbrıs adının kaynağı konusunda değişik rivayetler vardır. Bu ismin nereden geldiği tam 
olarak bilinmese de1 adını “kına çiçeği” olarak bilinen “Kypros”tan, mitolojide Kiniros’un 
kızından, aşk tanrıçası Kipris’ten veya bütün Avrupa dillerine kazandırdığı bakır mana-
sındaki Latince “Cuprum” kelimesinden aldığı söylenen adanın başka bir isim kaynağı 
da Kıbrıs’ta bol miktarda yetişen Kypros bitkisidir. Bazı kaynaklara göre ise tuzlandıktan 
sonra kuruması için bir ahır kapısına gerilen öküz derisine benzeyen biçiminden dolayı 
bu adı aldığı ifade edilmektedir.2 Ayrıca adını “Yadana, Kittim, Cypr” ve yine bakır anla-
mına gelen “zabar” kelimesinden aldığı rivayet edilen3 ada, Doğu Akdeniz’de jeopoli-
tik konumuyla Avrupa, Asya ve Afrika arasında kilit noktadadır.4 Coğrafî, fizikî, kültürel, 
folklorik değerler göz önüne alınınca ada, Anadolu’nun bir parçasıdır.5 Ada, 9.251 km2 
yüzölçümü ile6 Doğu Akdeniz’in en büyük, Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in 
üçüncü büyük adası olup, çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir.7 

1 George Hill, A History of Cyprus, Volume I, Cambridge University Press, 1949, s. 1; Halil Fikret Alasya, Kıbrıs Tarihi 
ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri, Ankara, 1964, s. 13; Robin Parker, Aphrodite’s Realm, Zavallis Press, Nicosia, 1962, s. 9.

2  Lawrence Durrel, Acı Limonlar Kıbrıs-1956, İstanbul, Belge Yay., 1992, s. 27.
3  Ahmet Özyurt, “Hep Sıcak Bir Ada; Kıbrıs”, Atlas Dergisi, Sayı 15, Haziran 1994, İstanbul, s. 32.
4  Pierre Oberling, The Cyprus Tragedy, Rüstem and Brothers Press Yay., Nicosia, 1989, s. 3.
5  Başbakanlık Arşivi (BA).030.01.64.394.7.
6  Atilla Atan, “Kıbrıs-Yeni Bir Türk Devletinin Doğuşu”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (1986) 14, s. 56.
7  Gülay Öğün, “Kıbrıs’ta İslâm Hâkimiyeti ve Selçuklular Zamanında Kıbrıs ile Ticaret İlişkileri”, Doğu 

Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Uluslararası Sempozyumu, Lefkoşa, 1991, s. 29.
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etnik çoğunluğunu Anadolu insanının oluşturduğu ve Anadolu insanının göç et-
tiği bir adadır.8 Öte yandan adada Ermenilerin VI. yüzyıldan itibaren bulundukları 
bilinmektedir.9 395-1191 döneminde Kral Moris yönetimindeki 3.000 Ermeni askerî 
adaya gelerek ilk Ermeni nüfusu oluşturmuştur. Osmanlı Vakanüvisi Abdurrahman 
Şeref Bey ise sadece Kıbrıs’takiler için değil, Anadolu’da yaşayan Ermenilerin genel 
karakteri konusunda şunları ifade eder:10

“...Ermeniler ehl-i silah ve kavgacı olmadıkları için kendi işleriyle, sanatla, ticaretle uğraşmış-
lardır. Vergilerini zamanında vererek devlete karşı vazifelerini tamamıyla ifa ettiklerinden 
hükümete hiçbir güçlük çıkarmamışlardır... Mülayim tabiatları ve hayat tarzları hasebiyle 
Türk’ün asıl mayasına ve karakterine intibak ettiler. Türklerle et-kemik misali hem halk, ham 
menfaat, hem nasip oldular. Bu itibarla devlet Ermenilere güveniyor ve inanıyordu….”

14 Mart 1489 tarihinde Venedik idaresine geçen Kıbrıs’ta Rum, Ermeni ve Maronit-
ler11 Ortodoks ve Yunan baskısıyla Yunanlaştırılmış bir halde Kormakitis, Aromatos, 
Aya Marina ve Karpasya köylerinde köle hayatı yaşarken12 adanın 1571 yılında fet-
hiyle her alanda tam bir serbestlik kazanmışlardır ve bu durum adanın İngilizlere ve-
rildiği tarihe kadar devam etmiştir. Lefkoşa’nın 9 Eylül 1570 tarihinde fethi sırasında 
Ermenilerin Baf Kapısı’nı açarak Türk askerlerini içeriye aldıkları bilinmektedir.13 Ada-

8 Afif Erzen, “Kıbrıs Tarihine Bir Bakış”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Milletlerarası Birinci Kıbrıs 
Tetkikleri Kongresi, Ankara, 1971, s. 82.

9 www.http.cyprus.gov.cy/cyphome. 
10  Bayram Kodaman, “Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı 1891-1990”, Doğu Akdeniz Üni-

versitesi, Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Uluslararası Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yay., Lefkoşa, 
1991, s. 107.

11  Arif Alagöz, “Kıbrıs Tarihine Coğrafî Giriş”, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi Türk Heyeti 
Tebliğleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1971, s. 25.

12  Hilmi Kılgın, “Tarihsel Perspektif İçinde Enosis Hareketine Bir Bakış”, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, 
(1987) 2, s. 25.

13  Baf Kapısı civarında bulunan Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi de o dönemden kalma olup manas-
tıra bitişik haldedir. Signor Hayrabed Melikyan ailesinin kanuni mirasçılarına ait olan bu kilise 40’tan 
fazla odası ve birbirinden güzel kemerleriyle Lefkoşa’nın Türk tarafında tarihi bir eser niteliğinde ol-
masına rağmen bugün ne yazık ki terk edilmiş durumdadır. Tarihsel açıdan bakıldığında ise Viktor-
ya Sokağı’nda Baf Kapısı ve Arap Ahmet Camisi arasındaki bu kilisenin stratejik konumu nedeniyle 
EOKA mensubu Rumların askeri üssü haline geldiği bilmektedir. Hemen bitişiğindeki Alpha ayakkabı 
fabrikasının sahipleri de “belki de zorla ve baskıyla” bu şekilde davranmaya yöneltilmiş ve civardaki 
Türk ailelerine bu kiliseden saldırılar yapılmıştır. Kilisede görevli olan bazı Ermenilerin bu eylemlere 
katılmaları neticesinde tutuklanmaları ise özellikle Rumların “Türkler Ermeni din adamlarını tutukladı” 
şeklinde sansasyonel kamuoyu oluşturma çabaları artmıştır. Söz konusu Ermenilerin Lefkoşa’da “dinî 
törenler haricinde hiçbir şekilde farklı amaçlarla kullanılmayan” Bayraktar Camii’nin minaresinin EOKA 
tarafından havaya uçurulmasına ve aynı şekilde Baf ve Larnaka’da manevî değere haiz yerlere yapılan 
saldırılara sessiz kalması da Türkler arasında tepki toplamıştır. Ermeni Kilisesi ve bitişiğindeki Alpha 
ayakkabı fabrikasında olaydan hemen sonra yapılan incelemelerde bizzat bulunan Ümit Süleyman 
ise duvarlarda son 24 saat içerisinde kapatılmış 2 büyük delik bulunduğunu, ayrıca kiliseden ayakkabı 
fabrikasına girişi sağlayan bir başka geçidin ise karton kutularla kapatıldığını, fabrikanın içinde de aynı 
şekilde gizli geçitler bulunduğunu ve bunların da karton kutularla kapatıldığını, bu durumu 2 Türk ve 1 
İngiliz mimarın da teyit ettiklerini belirtmektedir. Konuyla ilgili 30 Ocak 1964 tarihli ve 5 numaralı yazı. 
Kıbrıs Türk Milli Arşivi (KTMA), Klasör (K) No.61, 1970-E. Papouran, Kipros Gueghzi, 1903, s. 63 ve 68’den 
aktaran Hill, 1949:3.
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durumdur.14 Fetih sonrasında yapılan sayım ve kayıt işlemi (tahrir) sonrasında Adada 
kadınlar ve çocuklar haricinde 14-50 yaş arasında 85.000 Ermeni, Rum, Maronit ve 
Kıpti olduğu saptanmıştır.15 Bu dönemde adaya kendi isteğiyle göç eden Ermeniler 
dışında Osmanlı’nın klasik şenlendirme politikası çerçevesinde Anadolu’nun deği-
şik köşelerinden Ermeni aileleri de göç ettirilmiştir.16 Fetih17 sonrasında adada Türk 
yönetimin Rumlara olduğu kadar Ermenilere gösterdiği hoşgörü, dengeli ve adil bir 
yönetim olarak kendisini göstermektedir.18 Kıbrıslı Ermeni hukukçu ve şair Nubar 
Maksutyan da değişik dönemlerde yayımladığı makalelerde adada Türk hoşgörüsü 
üzerine örnekler vererek “Türklerin Hıristiyanlara gösterdiği engin hoşgörüyü” vurgula-
maktadır. Ayrıca “Türklerin yabancı dinlere olan saygısını dile getirerek Türk yöneticilerin 
gereksinim duymadıkları Latin kiliselerini Venedik dönemindeki gibi ahır, ambar, depo vs. 
gibi amaçlarla kullanılmaması ve sadece dini amaçlara hizmet etmesi koşuluyla adadaki 
Hıristiyan toplumlara verdiğini” belirtir. Örneğin Lefkoşa’nın 9 Eylül 1570 tarihinde fet-
hedilmesinden hemen sonra Lefkoşalı Ermeniler, Kıbrıs Beylerbeyi Muzaffer Paşa’ya 
başvurarak Notre Dame de Tyre kilisesinin kendilerine verilmesini talep eder. Vene-
dikliler tarafından yıllarca tuz ambarı olarak kullanılan Notre Dame de Tyre kilisesi de 
Ermenilere devredilir. Girne yakınlarındaki Alevkayası bölgesinde bulunan kilisenin 
yanındaki Soup Megar adlı Ermeni manastırına da Muzaffer Paşa’ya gönderilen 27 Ni-
san-25 Mayıs 1571 tarihli fermanla vergi muafiyeti tanınır. Deprem sonrasında yıkılan 
bu manastır 1811-1814 döneminde tekrar inşa edilir ve 1895 yılında Lefkoşa Ermeni 
Öksüzleri Fonu tarafından devralınarak yaz kampı olarak kullanılmaya başlanır. Söz 
konusu bu manastır da halen Türk tarafında kalmakla beraber bakımsız bir haldedir. 
1881 yılında bu manastır yanına Ermeniler tarafından yeni bir kilise inşa edilmesine 
de müsaade edilir. Ermeniler bu karara o kadar çok sevinirler ki inşa edilen kilisenin 
girişine astıkları mermer bir levha üzerine Osmanlı tuğrasıyla beraber padişahın is-
mini de yazdırırlar. Soup Megar Manastırı 1642 yılından itibaren her türlü vergiden 
muaf tutulur. Deprem sonrasında yıkılan bu manastır 1811-1814 döneminde tekrar 
inşa edilir ve 1895 yılında Lefkoşa Ermeni Öksüzleri Fonu tarafından devralınarak yaz 
kampı olarak kullanılmaya başlanır. Söz konusu bu manastır da halen Türk tarafında 
kalmakla beraber bakımsız bir haldedir.19 

14  Robert Stephens, Cyprus-A Place of Arms, Pall Mall Press, London, 1966, s. 36.
15  Arhimandrit Kiprianos, Excerpta Cypria: Istria Hronoloiki Tis Nisu Kibro, Venedik, 1788, s. 345.
16  Akif Erdoğru, “Kıbrıs Ermenileri Üzerine Notlar”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XVII (2002) 1, s. 3.
17  İlginç bir nokta ise adanın Osmanlılar tarafından fethi sürecinde Ermeni lağımcıların özellikle Ma-

ğusa surlarının aşılmasında yardımcı olduklarının da ileri sürülmesidir. Bunun için bkz… John Julius 
Norwich, A History of Venice, London, 1983, s. 477.

18  Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs’ta Türkler 1570-1878, Cyrep Yay., Aralık 2000, Lefkoşa, s. 398-399. Ayrıca 
bkz... Panikos Panayi, “Ethnic Minority Creation in Modern Europe: Cyprus in Context”, Andrekos 
Varnava, Nicholas Coureas and Marina Elia (Ed.), The Minorities of Cyprus; Development Patterns 
and the Identity of the Internal Exclusion, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, 
2009, s. 16 ve Alexander Michael Hadjilyra, “The Multicultural Character of Cyprus”, The Armenians 
of Cyprus, Nicosia, 2009, s. 5. Burada belirtilen son kaynak ise Latinler ve Maronitlerin aksine Orto-
doks kabul edilen Ermenilerin dinî inançları nedeniyle baskı görmediklerini, millet sistemi çerçeve-
sinde bir ulus olarak tanındıklarını da belirtir.

19  Maria Şirin’den aktaran Sevgül Uludağ, Yeraltı Notları, 21 Eylül 2005. www.stwing.upenn.edu.
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ğına uğrayacaksın’. Çünkü orası bizim için hacca gider gibi her Mayıs’ın birinci Pazar 
günü oranın günüydü. O zaman herkesin arabası yoktu. Bütün otobüslerle toplanırdık, 
oraya giderdik ve orada bir, iki gün evvelinden kurban keserlerdi. Önceden adakları 
olan kişiler kurban verirlerdi. Bir gün öncesinden o kurbanlar okunurdu ve herse ya-
parlardı. Pazar sabahları kiliseye giderlerdi. Ayinden sonra herkese dağıtırlardı. Koyun 
kurban ederlerdi. O etleri pişirip sonra da bütün halka dağıtırlardı. Onlar da kendi ev-
lerinden götürdükleri yemeklerle bahçelere çıkarlardı, ağaçların altına. Çok güzel bir 
gün geçirirlerdi. Halevga (Alevkayası)’da büyük bir akarsu vardı. Orada büyük bir ağaç 
vardı. O ağacın etrafında akşamüstü kahvelerini içerdi millet. Ve herkes de derdi, sa-
dece Ermenilerdi kavgasız, patırtısız bir yüksek ses çıkmadan geri evine giderdi herkes. 
Hiçbir gün öyle ne bir münakaşa olsun, ya bir kavga olsun. Rumlar da derdi ki ‘Hiç böyle 
bir toplum görmedik. Bu kadar sakin, efendice eğlenip de geri giden. ‘Her Mayıs’ın ilk 
Pazar’ı o gündü. Şimdi aynı gün geldiği zaman bazı kulüpler, kilise aynı şeyi yapmaya 
çalışırlar. Gene de her şeyi yaparlar, dağıtırlar yani ama kilisede. Gidenler diyorlar ki ne 
kilise kalmış Halevga’da, ne de odalar. Gittiyseniz, büyük bir kapı vardı. Birkaç merdiven 
inerdik. Bütün dağın etrafında odalar vardı. Birkaç merdiven daha inerdik, başka bir 
sıra odalar vardı. En alttaki avluda da kiliseydi. Oradan da başka bir büyük kapı vardı. 
Oradan da bahçelere çıkılırdı. Hiçbir şey kalmamış diyorlar. Birkaç sefer kışla yapmak 
istemişler. Tabii Birleşmiş Milletler engel olmuş”. 

Buna rağmen adadaki Osmanlı idaresini “müsamahasız” olarak niteleyen çok sayı-
da bilimsellikten uzak ve önyargılı çalışma özellikle Ermeni diasporası tarafından 
bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok yerde desteklenmekte ve kamu-
oyunda bilgi kirliliği yaratılmaktadır. Bu dönemde adadaki Ermeniler bakırcılık, ka-
laycılık, demir ustalığı gibi el emeği isteyen işler yapmaktadırlar ve XVII. yüzyıldan 
itibaren adaya İran Ermenileri de göç edince bu meslek gruplarına ipek tüccarlığı 
da eklenecektir. Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimler “ehl-i zimmet” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu dönemde özellikle Büyük Han ve Kumarcılar Hanı’nda çok 
sayıda Ermeni tüccar bulunmaktadır. Bu arada Anadolu topraklarından adaya göç 
edenler arasında Niğde’de Ermeni mahallesinde yaşayan iki Ermeni ve Rum mahal-
lesinden de iki Rum bulunmaktadır. Niğde’nin Ermeniyan mahallesinden Bahtiyar 
bin Hüdaverdi ve Hüdaverdi bin Geslek bu şekilde defterlere kaydolurlar ve aynı şe-
kilde 2 Rum da onlara kefil olmuştur.20 Aynı şekilde yine Rum mahallesinden Nikolo 
bin Ayvaz ve Sarı bin Ayvaz isimli Rumlar da kürekçi olarak iskân defterlerine kay-
dolmuş ve kendilerine Kırekos bin Ahmed ve Samid bin Tanrıvermiş kefil olmuştur. 
Adanın fethiyle beraber söz konusu bu “zimmetlenmiş” insanlar da kendilerine ve-
rilen haklarla huzur içinde yaşamışlardır. Osmanlı dönemi hiçbir zaman Ermeniler 
açısından kaba ve baskıya dayalı bir zulüm dönemi olmamış ve dengeli, hoşgörülü 
ve uyumlu bir yönetim sistemiyle Ermenilerle Türkler adada güzel komşuluk haya-

20  M. Akif Erdoğru, “Kıbrıs’ın Türkler Tarafından Fethi ve İlk İskân Teşebbüsü”, Kıbrıs’ın Dünü Bugünü 
Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1991, s. 48.
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ıtının örneklerini vermişlerdir. Vergilerini vermek ve hizmet mükellefiyetlerini yerine 

getirmek şartıyla adada kendi dillerini konuşma konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyen, 
kendi dillerinde Osmanlı makamlarına problemlerini aktarmakta bir mahzur görme-
yen bu insanlar ayrıca kendi dini örgütlenmeleri içinde ibadetlerini de yapabilmişler-
dir. Bu duruma tepki gösterenler ise sadece Rumlar olmuştur:21 

“...Şaşılacak şey, Lefke’de Ermeniler, Rumlardan çok Türklerle düşer kalkar, lafı özellikle 
açılmadıkça Anadolu’da olanlardan söz etmez, bize karşı herhangi bir düşmanca tavır-
larına rastlanmazdı. Yoksa öyle değildi de ben mi öyle anımsıyorum? Ama rahmetli ba-
bamın ölümünden bir yıl önce İngiltere’ye gittiği dönemde, Agop’un saatler harcayarak 
gidip onu görüp hasret gidermesine bakarsak galiba aklımda kalanlar yanlış değil….” 

İngiltere Sömürgeler Bakanı Chamberlaine de adaya Ermenilerin yerleştirilmeleri ko-
nusunda “...Ermeniler, adadaki Kıbrıslı Hıristiyanlar tarafından da sevilmemektedir. Bu 
nedenle burada Ermeni göçmenlerden bir koloni oluşturulması toplum tarafından olum-
lu karşılanmayacaktır”22 demektedir. Yıllar boyu Rumlardan çeşitli alanlarda eziyet ve 
sıkıntı görmüş olan Ermeniler, Türklerle beraber bir hayatı tercih etmiş ve komşuluk 
ilişkileri geliştirmiş ve cemaatler arasında evlilikler de olmuştur. Aynı şekilde boşan-
malar da karşılıklı tespit edilen koşullara uygun olarak yapılmıştır. Komşuluk ilişkileri 
içinde aynı mahallelerde yaşayan ve dükkân açan bu insanlar emlak alışverişi de yap-
mışlardır. Lefkoşa’da Ali Ağa ve Osman Ağa, aynı kazadaki bir evi körükçü Bogos ve 
Bedros’a satarken, Debbağhane Mahallesi’nde Mehmed bin Mustafa da dükkânını 
Kazgancı Aaci Gavriyel’e 800 kuruşa satmıştır.23 6-16 Haziran 1801 tarihinde adayı zi-
yaret eden Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Edward Daniel Clarke da adada-
ki Ermenilerle ilgili olarak “...Zengin bir Ermeni tüccarı olan Sarkis’in evi oryantal ihtişa-
mın en yüksek düzeyini taşımaktadır. Her yönüyle adeta bir saraydır. Daireleri sadece bol 
ve ferah değil, aynı zamanda iyi düşünülmüş bir incelik ve zarafetle süslenmiştir. Yerler 
nakışlı yastıklarla döşelidir”24 demektedir. Yabancı gezginler de varlıklı Ermeniler ve 
Rumların sosyal hayatlarından çok etkilenmişlerdir. Örneğin Mariti, Lefkoşa’daki be-
destenle ilgili olarak, “Burası belli başlı Türk, Rum ve Ermeni tüccarlarının iş yeridir” de-
mektedir.25 XIX. yüzyıla girilirken özellikle Lefkoşa’nın en bilinen ve önde gelen tüccarı 
bir Ermeni olan Sarkis’tir.26 Osmanlı döneminde sarayda Türkçe, Rumca ve İngilizce bi-
len saray tercümanı olarak Ermeniler de çalışmaya başlamıştır.27 1821 Yunan İhtilali’ne 

21  Nazım Beratlı, Lefke Sevgilim, Işık Kitabevi Yay., Nisan 2002, Lefkoşa, s. 25.
22  CO.67.101.21466’dan Salahi R. Sonyel’in New Cyprus dergisinde (Kasım 1986) yayımlanan makale-

sinden aktaran Gazioğlu, 2000:399.
23  Nuri Çevikel, Kıbrıs’ta Osmanlı Mirası, 47 Numara Yay., İstanbul, 2006, s. 198. Beraber yaşama sana-

tını en güzel yansıtan bu insanlar arasında bazı problemler de yaşanmıştır. Örneğin 1800’lü yıllarda 
Lefkoşa’da Serkiz ve Artin isimli iki Ermeni kardeş, bazı Müslümanların mallarına haksız yere zarar ver-
dikleri ve gasp şikâyetiyle El-hac Hasan ve El-hac Mehmed tarafından İstanbul’a şikâyet edilmiştir.

24  Gazioğlu, 2000:399.
25  Gazioğlu, 2000:400.
26  Hadjilyra, 2009:13.
27  1900’lü yılların başında İngiliz sömürge yönetiminin Türkçe tercümanlığını yapan H.A. Ütücüyan da 

bu tercümanlardan birisidir. Ahmet An, “Kıbrıs Ermenileri”, Tarih ve Toplum, (2000) 202, s. 30.
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beyi arasındaki yazışmaları çeşitli ayrıcalık ve haklarla donatılmış olarak yerine ge-
tirmişlerdir. Bu tarihten sonra bu Ermeni tercümanlar, sadece tercüme faaliyetleri 
yapmışlar ve devlet kademelerine müdahalede bulunmaları engellenmiştir.28 Em-
peryal güçlerin kışkırtmalarıyla birlikte Osmanlının “millet-i sadıkası” olan Anadolu 
Ermenilerinde yavaş yavaş huzursuzluklar başlarken,29 1839 tarihli Gülhane Hatt-ı 
Hümayunu sonrasında Ermeniler ilk defa temsil imkânı bulurlar ve İstanbul’dan 
atanan kaymakamın başkanlık ettiği Divan’a Ermeniler ve Maronitler de bir tem-
silci göndermeye başlarlar.30 1841 yılında adada 75-76.000 Rum, 32-33.000 Türk, 
1.200-1.300 kadar Maronit, 50 kadar Avrupalı Roman-Katolik ve 150-160 civarında 
da Ermeni yaşarken, 1881 tarihinde yapılan sayımda Ermenilerin nüfusu 154 olarak 
belirlenmiştir.31 Doğu Akdeniz ve çevresi, Ortadoğu ve Hindistan’daki çıkar ilişkileri 
ve politikası açısından stratejik öneme haiz Kıbrıs adasının İngiltere açısından tek 
kusuru, Osmanlı İmparatorluğu’na ait olmasıdır. 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan 
Ayastefanos Antlaşması32 sonrasında Rusların ilerlemesini önlemek maksadıyla İn-
giltere, Osmanlı Devleti’ne yardım talebinde bulunmuş33 ve Kıbrıs’ın geçici olarak 
kendisine devredilmesini istemiştir.34 4 Haziran 1878’de35 Hariciye Nazırı Safvet Paşa 
ve İngiliz Elçisi Ostan Henry Layard arasında Yıldız Sarayı’nda iki maddelik nihai an-
laşma imzalanmış36 ve yıllık 92.986 Sterlin icar karşılığında Kıbrıs “mader-i aslisinden 
ve ağuş-i şefkat ve merhametten” ayrılıp İngiltere’ye verilmiştir. Ancak İngilizler bu 
parayı da Kıbrıs’tan toplayıp ödemiştir.37 Burada soyut olarak bahsedilmesi gereken 

28  1821 Yunan İhtilal’i döneminde adadaki “Frenkler, Maronitler ve Ermeniler” de dâhil olmak üzere   
adada kesici aletlerin taşınması yasaklanır. Gazioğlu, 2000:330 ve 358.

29  1895 yılında Kıbrıs Gazetesi’nin Hıristiyan bir muhabiri Doğu Anadolu bölgesine gelerek inceleme-
lerde bulunur ve konuyla ilgili bir de yazı kaleme alır. Doğu Anadolu bölgesinde gezip dolaşırken 
Müslüman ahali tarafından asla rahatsız edilmediğini ve aksine onlardan büyük bir misafirperverlik 
gördüğünü belirten muhabir ayrıca Ermenilere yönelik rahatsız edici bir durumla asla karşılaşmadı-
ğını yazmaktadır. Ayrıca iddia edilenin aksine Müslümanların değil Ermenilerin yönetime karşı isyan 
halinde olduklarını belirtir ve “…Erzincan’da tebdil-i kıyafetle yol kesiciliğe çıkmış 17 Ermeni’den 
mürekkep eşkıya çetesi geçenleri esna-yı rahta Kemah’a karib bir mahalde askeri kaymakamların-
dan Reşit Bey’in üzerine hücum ederek maiyetinde bulunan bir çavuşu ile neferi telef ettikten sonra 
saire eşya ile beraber 300 Osmanlı lirasını alarak firar etmişlerdir…” der. Meral Demiryürek, “II. Meşru-
tiyet Devrinde Ermeniler Üzerine Üç Piyes”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, VI (2009) 1, s. 109.

30  Ahmet An, Kıbrıs Türk Kültürü Üzerine Yazılar, Kıvılcım Yay., No.5, Ağustos 1999, Lefkoşa, s. 24.
31  Bu Ermenilerin ada sathına dağılımı ise Lefkoşa’da 88, Orini (Dağ)’de 5, Değirmenlik’te 2, Mağusa’da 

1, Limasol’da 6, Larnaka’da 14, Baf’ta 1, Girne’de 37 Ermeni olmak üzere toplam 154’tür. 
   Kıbrıs’taki Ermenilerin sayısı 1921 yılında 1.197 olup, bu sayı 1931 yılında 3.337’ye yükselmiştir. Söz 

konusu 2.180 kişilik veya %182.14’lük artış özellikle 1922-1928 döneminde yaşanan mülteci akınıyla 
doğru orantılıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz... Haşmet Muzaffer Gürkan, Bir Zamanlar Kıbrıs’ta, Galeri Kül-
tür Yay., Lefkoşa, 1996, s. 33-34 ve 91.

32  Mufassal Osmanlı Tarihi, Cilt VI., İstanbul, 1963, s. 3224-3227; Barış Özdal, “Ayastefanos ve Berlin An-
laşmaları İtibarıyla Ermeni Sorunu”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, IV (2006) 8, s. 109-119.

33  Colin Thubron, Journey into Cyprus, Middlesex, 1986, s. 217.
34  Uluslararası İlişkiler Ajansı, Kıbrıs Gerçeğinin Bilinmeyen Yönleri, İstanbul, 1992, s. 24; Özdal, 

2006:109-119.
35  İbrahim Artuç, Kıbrıs’ta Savaş ve Barış, Kastaş Yay., İstanbul, 1989, s. 31.
36  Achille Emilianides, Histoire De Cyprus, Paris, 1963, s. 90. 
37   Salahi R. Sonyel, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgelerine Göre: Osmanlı Padişahı Abdülhamit 48 Saat 

İçinde Kıbrıs’ı İngilizlere Nasıl Kiraladı?”, Belleten, Cilt XLII (1978) 165-168, s. 741. 
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sıdır.38 Bu dönemde adada yaşayan Ermenilerden belki de kayda değer en önemli-
lerden birisi olarak Artin Keşişyan ortaya çıkar.39

“Adanın İngilizler tarafından işgalinden dört sene evvel Kayseri’den Artin Keşişyan 
isminde 18 yaşlarında bir Ermeni genci, tarakçılık ve kürkçülük işlemek arzusuyla 
Lefkoşa’ya gelerek Bay Salahi Ali Rıza’nın şimdiki dükkânının köşesindeki ufak dükkânı 
icar ederek işe başlar. O zaman hocalar ile eşraf kışın kürk giymekteydiler. Kadınlar ise 
uzun saçlı olduklarından fildişinden tarak kullanmaktaydı. Genç Artin’in dükkânının 
karşı tarafı bazı eşrafın her sabah kahvelerini içtikleri Yorgancıbaşı Ahmet Ağa’nın 
dükkânı idi. Bu dükkân sebebiyle genç Artin kürk tamirinden kazanç temin etmekte idi. 
Bu kazancın ve Türk cemaatinin hüsnü teveccühünü kazanmak arzusuyla fukaradan 
çarşı gece bekçisi (Pazvant) Cezar Ağa’nın oğlu Hasan’ı yanına alarak ona ilk mektep 
tahsili ile o zamanın yüksek okulu olan ve Türkiyeli Abdurrahman Efendi isimli baş-
muallimi zamanında Mekteb-i Rüştiye’den de mezun oluncaya kadar ona yardımda 
bulunduğu gibi boş saatlerinde Hasan’a tarakçılık sanatını öğretir. Tarakçılığı öğre-
nen Hasan’a Eski Kadınlar Pazarı’nda Tüccarbaşı Fuad Efendi’den on kuruş kira ile bir 
dükkâncık açarak Hasan’a bir kazanç dolabı kurar. O zamanlar Ömerye Mahallesinde 
Ömerye Camii avlusunda elyevm binası mevcut bulunan binada Ömerye Mektebi na-
mıyla bir ilkokul bulunmakta olup baş muallimi Hafız Senaî ve genç bir softa olan Hafız 
Lisanî isminde bir muavini bulunmakta idi. Muallimlerin maaşı da Evkaf-ı Mabuta’dan 
ödenmekte idi. Genç muavinin maaşı ayda 30 kuruş idi. Bir yoklama esnasında baş-
müfettiş Mr. Spencer’in muavin Lisanî Efendi’nin mektepte gösterdiği yenilik ve terakki 
üzerine başmüfettiş tarafından oranın aylığının 10 şiline yükseldiği kendisine bildirilir. 
Fakat Lisanî Efendi on şilin olarak makbuzu imza eder ve baş muavin tarafından ken-
disine 30 kuruş verilir. Lisanî Efendi’yi Hafız Senai Efendi hafız yetiştirdiğinden dolayı 
otuz kuruşa ses çıkarmaz. Fakat Lisanî Efendi’nin Spencer tarafından takdir ve tahsim 
edildiğini çekemeyenler baş muallimi tahrik ederek aralarını açarlar ve Lisanî Efendi 
mektepten el çeker. Kürkçü Artin Ağa, Lisanî Efendi’nin Ömerye’de muavin olduğunu 
biliyordu. Diğer taraftan ise o zamanın münevverlerinden Musa Nami Efendi oğlu 
Şevket’i, Ağniyadan Mürid Efendi oğlu Ziya’yı, Bodamyalı Hakkı Efendi oğlu Mehmet 
Münir’i, Milyalızade Lütfi Efendi oğlu Yusuf’u, İrfan Musa Efendi hemşirezadesi Musa 
İrfan ve biraderi Ahmet Hulusi’yi, zerzevatçı Sabri Efendi oğlu Kazım’ı, şalvar terzisi Ali 
Güllü hemşirezadesi Latif’i, Cuma Pazarı’ndaki Tarakçı Hasan Efendi’nin dükkânına 
göndererek orada tahsil ettirmeğe başlamışlardı. Dükkân tarakçı dükkânı olmakla be-
raber aynı zamanda hususi bir mektepti. 

Artin Ağa bir gün Lisanî Efendi’nin mektep zamanları dükkânının önünden geçmesin-
den şüphelenir ve onu dükkânına çağırarak, mektebe rahatsızlığı dolayısıyla gidip git-
mediğini sorar. O da cevaben hocasıyla geçinemeyerek mektepten el çektiğini söyler. 

38  Hadjilyra, 2009:15
39  13 ve 27 Ocak 1957 tarihli Hürsöz gazetelerinde M. Akif imzasıyla yayımlanan haberlerden aktaran 

Ahmet An, Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler, Akçağ Yay., Ankara, 2002, s. 138-141.
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münasip bir yer bulsanız, hem onun için, hem senin için iyi olur. ‘ diyerek Lisanî Efendi’ye 
öğüt verir. Artin Ağa meseleyi Hasan Efendi’ye açar. Hasan Efendi de velinimetinin tek-
lifini reddetmez. Şimdiki Avukat Fadıl Korkut Bey’in yazıhanesinin bulunduğu mevkide 
bir oda kiralayarak Numune-i Terakki Mektebini kurarlar. 

 O zaman İstanbul’daki en büyük kütüphane sahibi, Artin Ağa’nın amcası idi. Kütüpha-
nenin ismi de şimdiye kadar devam eden Tefeyyüz Kütüphanesi idi. Artin Ağa da okulun 
kitaplarını amcasına yazarak temin eder. Mektebin teni kitaplarla tedrisata başlaması 
birdenbire halk arasında yayılır ve bina talebeye istiab etmez. Bir müddet sonra binaya 
bir dükkân daha ilave edilir. Bu bina da kifayet etmeyerek, üçüncü bir oda ilave edilir. 
Bu bina da kâfi gelmediğinden mektep, Arap Ahmet Camii avlusundaki boş bulunan 
Arap Ahmet Mektebine nakledilir. Birkaç sene sonra bu binanın tehlike göstermesi 
üzerine mektep şimdiki Barclay binasının bulunduğu mahaldeki Tüccarbaşızade Hacı 
Derviş Efendi’nin gazinosuna nakledilir. Bu sırada şimdiki Haydarpaşa Okulu (Ayasof-
ya Mektebi) binası inşa edildiğinden Numune-i Terakki Mektebi, Ayasofya Mektebine 
(1888 yılında) iltihak eder.” 

1. Birinci Dünya Savaşı Dönemi Kıbrıs’ta Ermeniler:

1909 Adana olayları sonrasında Anadolu’dan ayrılan Ermenilerin bir kısmı Girne ile 
Mağusa, büyük bir kısmı ise Larnaka limanı vasıtasıyla adaya göç ederek, farklı böl-
gelerde kendilerine yurt edinmişlerdir. Larnaka’dan karaya ayak basan Ermenilerin 
Dikelya bölgesinde yaklaşık 40 gün karantinada tutuldukları ve ondan sonra adaya 
girişlerine izin verildiği belirtilmektedir. Bu dönemde adaya gelen Ermeniler adada 
8.000 kişilik bir nüfus oluşturarak Limasol’da Armenahor, Baf’ta Armenu, Mağusa’da 
Spathariko, Girne’de Kornokepos köylerini kurmuşlardır.40 Adaya ikinci Ermeni göç 
dalgası 1915 Sevk ve İskânı döneminde özellikle İstanbul, İzmir ve Çukurova böl-
gesinden gelen Ermenilerle yaşanırken, bu dönemin hemen ardından 1921 tarihli 
Ankara Anlaşması neticesinde, özellikle Çukurova bölgesini tahliye eden Ermenile-
rin bir kısmı da adaya göç etmişlerdir. Bu Ermeni ailelerden bazıları daha sonra geri 
dönmeyerek adaya yerleşir.41 

“Kendisi 8-9 yaşlarında iken Limasol’a gemilerle Ermeniler geldi. Ermenilerin gelişini 
Türkler ve Rumlar limana giderek izledi. Ermeniler adaya yerleşti. Ermenilerin durumu 
Türklerden ve Rumlardan daha iyiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Baf’ta kıtlık, açlık 
ve hastalık çoktu. Bu sıralar Türkiye’den gelen Ermenilerin durumu Türklerden ve Rum-
lardan daha iyiydi çünkü gelirken yanlarında para ve altın getirmişlerdi….”

1909-1922 sürecinde Ermenilerin bir kısmı sadece şans ve kısmetlerine bağlı olarak 
adaya gelirlerken bir kısmı ise adanın Anadolu’ya olan yakınlığından istifade etmek 

40  An, 1999:14.
41  1908 Baf doğumlu İbrahim Bükai Baysoy’dan aktaran Zarif Soybay, Kenan Bahçeci, İbrahim Denizer,    

Dinçer İzcan, Kıbrıs’ta Yaşlıların Anıları, 1992, KTMA.TK.061.1951. 
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ni çok daha güvende hissedecekleri yönündedir. Öte yandan Ekim 1916’dan itiba-
ren özellikle Çanakkale Cephesi’nde esir alınan Türk askerleri de Gazi Mağusa’nın 
Karakol esir kampına getirilmişlerdir.42 Bu esir kampının emniyeti ve güvenliği için 
Ermeni kampındaki Ermenilerden de istifade yoluna gidilmiştir. Osmanlı saflarında 
çarpışırken esir düşen Suriyeliler ve Iraklı Araplar ile Ermeniler de bu kampa getiril-
melerine rağmen, kamptaki zor şartlardan kurtulmak isteyen veya yapılan propa-
ganda sonucu kandırılanlar İngiliz kampından ayrılarak Ermeni kamplarına getiril-
mişlerdir.43 Bu iki dönem arasında da bir grup Ermeni’nin adaya gelmesi söz konu-
sudur. Fransızlar tarafından 1916 yılında Mısır’da oluşturulan Ermeni Doğu 
Lejyonu’nun Kıbrıs’ta tekrar faaliyete geçirilmesi ve bu Ermenilerin Çukurova bölge-
sinde Türklere karşı kullanılması amaçlı girişimler sonrasında farklı yerlerden getiri-
len Ermenilerin önce Port-Said’de toplanması, daha sonra da aileleriyle Kıbrıs’a ge-
tirilmesi sağlanmıştır.44 İngilizlerin müsaadesiyle Mağusa’nın 24 kilometre kuzeyin-
de deniz kıyısında, meskenin olmadığı, su kuyuları bulunan yer seçilmiştir.45 Ermeni 
kampının Karakol bölgesindeki İngiliz esir kampına yakınlığı46 ve iki kamp arasında-
ki bölgenin savaşın başlamasıyla beraber askerî eğitim alanı olarak kullanılması da 
Fransız ve İngilizlerin bu konuda işbirliği içerisinde olduklarını göstermektedir. İngi-
lizlerin tek itirazı adaya Port-Said kampından Ermeni kadınların ve çocukların geti-
rilmemesi konusundadır. Doğu Lejyonu Talimatnamesiyle47 kampın faaliyete geçti-
ği ilk dönemde 200’er kişilik 6 Lejyon Bölüğü48 ve 160 Arap’tan oluşan mevcut daha 
sonra 5000’e ulaşmıştır.49 Ancak Fransız subayların,50 Ermenilere sıcak davranırken 
Ermenilerin Trikomo Köyü’nü basıp soymaları ve bir İngiliz askerin öldürülmesi ger-
ginliği arttırmıştır.51 Bu arada Fransız kamplarındaki Ermenilerin istihbarat, casusluk 
ve jurnalcilik çalışmaları adayı yaşanmaz hale getirmiştir.52 Ayrıca Rumların Ermeni-
lere yardım ederken Türk esir kampını taş yağmuruna tutmaları53 üzerine İngiliz 
Yüksek Komiseri tek yetkilinin Valilik makamı olduğunu belirtmiş ve buraya sınırla-
malar getirmiştir.54 Bu Ermeni ailelerden bazıları daha sonra geri dönmeyerek ada-
ya yerleşmişlerdir. Söz konusu bu Ermenilerin gelmesi sonrasında tercih ettikleri 
yerleşim bölgeleri ise Türk çarşılarına yakın yerlerdir. Böylece Türklerle Ermeniler 
Anadolu’dan sonra Kıbrıs’ta da bir arada yaşamaya başlamışlardır. Daha sonraki dö-

42  Ulvi Keser, Kıbrıs 1914-1923 Fransız Ermeni Kampları, İngiliz Esir Kampları ve Atatürkçü Kıbrıs Türkü, 
Akdeniz Haber Ajansı Yay., Lefkoşa, 2000, s. 11-89.

43  ATASE, K.2680, D. 210, F.1-31.
44  Keser, 2000:11-89. 
45  ATASE, K.2680, D.210, F.1-37, 1-60, 1-61, 1-62, 1-63, 1-64, 1-65.
46  ATASE, K.2680, D.210, F.1-37, 1-60, 1-61, 1-62, 1-63, 1-64, 1-65.
47  Ömer Sami Coşar, “Musa Dağı’nın Öteki Yüzü”, Milliyet Gazetesi, 21.6.1992.
48  Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi-1, Ankara, 1991, s. 99.
49  Atase, k.2680, d.210, f.1-24 ve atase, k.2680, d.210, f.1-3.
50  ATASE, K.2680, D.210, F.1-4.
51  Altay Sayıl, Kıbrıs Polis Tarihi, Lefkoşa, 1985, s. 258.
52  ATASE, K.2680, D.210, F.1-24. 
53  Ali Nesim, “Mustafa Nuri Efendi”, Yeni Kıbrıs, Nisan 1990, s. 28.
54  The Cyprus Gazette, 4 Temmuz 1915, Sayı 9020, Karar No 13067, The Cyprus Gazette, 3 Eylül 1920, Lefkoşa. 
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niler (artık muhasebeci, fırıncı, mobilya yapımcısı, saraç ve ayakkabı imalatçısı, halı-
cı, bakırcı, altın, bakır, demir ve teneke ustası olarak) sıradan insanlar değil, ekono-
mik ve sosyal hayatta (düğme, kumaş, deri, kâğıt, sabun ve yün üretimi yapan fab-
rikaların sahibi, gümüş, keten ve yün tüccarı, terzi, kuyumcu, avukat, doktor, diş 
hekimi, veteriner, sivil savunma uzmanı, müzisyen, hemşire, ressam, veteriner, fo-
toğraf sanatçısı, matbaacı, öretmen, bankacı ve tercüman gibi mesleklerle) İngiliz 
idaresinde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Kıbrıs adasındaki ilk çilingir, makinist, 
koltuk, tarak ve pul üreticisi, mobilya döşemecisi, saat üreticisi, Kıbrıs’ı sinemayla ilk 
tanıştıran kişi, pastırma, lahmacun ve lokma tatlısını adaya ilk getiren ve Kıbrıs mut-
fağına kazandıran kişiler de bu Ermenilerdir. Çalışmalarında gösterdikleri azim, is-
tek ve kanun ve kurallara uyumları sonrasında İngiliz idaresi tarafından da kabul 
gören Ermeniler böylece bu dönemde çeşitli devlet işleri yanında polis olarak da 
görev alıp, iletişim işleri yanında demiryollarında da çalışmışlardır. Fransız bayrağı 
altında Filistin cephesinde, Mısır’da ve daha sonra da Anadolu topraklarında savaşa 
katılan ve hayatını kaybeden Ermeniler için Kudüs’teki Ermeni mezarlığında geniş 
bir alanda bir anıt yaptırılmıştır.55 300 yıllık bir tarihe sahip olan mezarlıkta Ermeni 
kilisesinin önde gelenlerinin de mezarları bulunmaktadır. Ziyaretçilere burada yapı-
lan açıklamalarda ise Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa’nın yanında 
savaşa katılan ve Türklere karşı girişilen harekâtlarda görev yapan söz konusu bu 
Ermenilerin önce Kıbrıs’ta askerî eğitimden geçirildikleri, daha sonra da Fransızlar 
tarafından Legion D’Orient adı altında Mısır’a nakledildikleri ve 18 Eylül 1918 günü 
saat 04.30’dan itibaren Filistin’deki İngiliz askerî gücü çerçevesinde harekâta katıl-
dıkları anlatılır. Bu kampta ölen Fransızların ve Ermenilerin Monarga’da bulunan 
mezarları 1940’lı yıllarda Kıbrıs’taki Fransa Büyükelçiliği’nin girişimleriyle oradan 
alınarak Fransızlar Larnaka’daki Fransız mezarlığına, Ermeniler de yine Larnaka’da 
bulunan Ermeni mezarlığına nakledilir. Larnaka’da mezarları ve kimlikleri bilinen 
Ermeni Doğu Lejyonu mensubu iki asker ise Pierre Christophe Besson ile Georges 
Gagneron’dur. Doğu Ordusu’nda çavuş olarak görev yapan Hbesson 23 Ocak 1878 
tarihinde doğmuş, 12 Kasım 1917 tarihinde Monarga’da görev sırasında hayatını 
kaybetmiştir. 359. Piyade Alayı mensubu olan söz konusu çavuşun birlik kayıt nu-
marası 8862, sicil numarası ise 276’dır. Erbaş Gagneron da Monarga’da görev yap-
makta olup 13 Mayıs 1895 tarihinde Paris’te doğmuştur. Savaşta aldığı yara sonra-
sında Kıbrıs’taki sıhhiye ambulansında hayatını kaybetmiştir. Söz konusu bu askerin 
hangi tarihte hayatını kaybettiği bilinmediğinden Anadolu’da mı yoksa başka bir 
cephede mi hayatını kaybettiği konusu belli değildir. 175. Piyade Alayı mensubu 
olan bu asker 8962 kayıt numarası ve 464 Auxonne sicil numaralıdır. Her iki askerin 
kayıt numaralarının 8.000’den daha büyük rakamlar olması, Monarga’daki Ermeni 
Doğu Lejyonu mensuplarının sayısının belli dönemlerde 9.000’e yaklaştığını gös-
termektedir. Daha önce Monarga’daki mezarlıkta 3’ü yol kestiği için Rumlarca öldü-
rülen, diğerleri kendi ecelleriyle ölen toplam 20 Ermeni ve 3 Fransız’a ait mezarlar 

55 Mark Mathosian’dan aktaran a.g.k.
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ken, Fransızlar ise haç yerleştirmeyi tercih ederler. Söz konusu mezarlıklardaki Er-
meni lejyonerler ve Fransızlar için her yıl 11 Kasım tarihinde Larnaka’da bulunan 
askerî misyonun da katılımıyla askerî anma töreni düzenlenmektedir. Böylece Port-
Said’den Arabistan çöllerine kadar pek çok yerde Fransız bayrağı altında ve Fransız 
üniformasıyla binlerce masum insanı katleden, Antep, Maraş, Urfa ve Adana’nın iş-
galinde İngiliz görevlilerin yardımlarıyla Kıbrıs’tan gelip İskenderun yakınlarında 
karaya çıkartılan57 ve Fransa bayrağı altında ve Fransız üniformasıyla çarpışan, “bu 
yörede Fransız ve İngiliz koruyuculuğu altında Ermeni işgalini kesinleştiren”,58 
Çukurova’nın Ermenileştirilmesi için zulümden çekinmeyen, Kıbrıs’taki bu kampın 
kurulmasında en büyük çabayı gösteren Albay Romieu’nun ifadesiyle “üstün nitelik-
li savaşçılar”59 olan ve Musa Dağı’ndan kaçıp Port-Said’de eğitilen “renkli askerlerden 
oluşan”60 Doğu Lejyonu’nu Fransız üniformasıyla Türkleri katletmek için kullanan, 
masum insanlara işkence yapıp Türk devlet memurlarını küçük düşüren,61 
Çukurova’yı işgal eden Fransız ordusunun kanatları altında Türklerden intikam al-
maya çalışarak belki de Fransa’yı araç olarak kullanan ve Fransa’ya çok pahalıya mal 
olan, Kıbrıs’ta basılan pek çok propaganda malzemesini Türkiye ve Ortadoğu’da da-
ğıtan, posta, ulaşım ve güvenlik gibi stratejik öneme haiz konularda Kıbrıs’ta eğitilip 
Çukurova bölgesinde faaliyette bulunan, Türkiye’de faaliyet gösteren Ermeni çete-
lerine özellikle İngiltere’den temin edilen silahları Kıbrıs üzerinden sevk eden, Sefer-
berliğin ilanından hemen sonra Anadolu’da casusluk faaliyetlerinde bulunan62 ve 
burada askerî eğitimden geçen Ermeni gücü Kıbrıs’ta faaliyetini noktalar. Rusya’dan 
ABD’ye kadar pek çok ülkeden Ermeni gençlerini Kıbrıs’taki bu kampta toplamayı 
başaran ve “Ermenileri maşa eden Fransa”63 Amerikan hükümetinin “Birleşik Ameri-
ka, Osmanlı devleti ile savaş halinde değildir. Bu nedenle Amerikan vatandaşı Erme-
nilerin Türklere karşı savaşması için Kıbrıs’a gönderilmesine müsaade edilmeyecek-

56  1911 Kufez (Çamlıca) doğumlu Mustafa Mulla Mehmet’ten aktaran Zarif Soybay, Kaan Bahçeci, İbra-
him Denizer, Dinçer İzcan, Kıbrıs’ta Yaşlıların Anıları, KTMA.061.1951. 

57   Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 1987, s. 607
58  22 Eylül 1919 tarihinde Sivas’tan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği Temsilciler Kurulu’nca 

20., 3., 13. ve 12. Kolordu Komutanlıkları ve Adana, Antep, Maraş, Urfa Merkez Kurulları’na gönderi-
len genelge. Mustafa Onar, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları I, Kültür Bakanlığı Atatürk Dizisi 
45, Ankara, 1995, s. 183.

59  Can Kapyalı, “Birinci Dünya Savaşı’nda Müttefik Orduları’nda Görev Alan Ermeni Milis Kuvvetleri”, 
BTTD, (1992) 83-84-85, s. 73. 

60  Onar, 1995:69; Salahi R. Sonyel, “Yeni Belgelerin Işığı Altında Ermeni Tehcirleri”, Belleten, XXXVI 
(1972) 141-144, 1972, s. 45

61  Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal’in 7 Aralık 1919’da Sivas’tan 15. Kolordu Komutanı Kazım 
Karabekir’e gönderdiği kişiye özel şifre mesaj. Ayrıntılı bilgi için bkz… Sonyel, 1972:319.

62   Gültekin Ural, Ermeni Dosyası, İstanbul, 1998, s. 308.
63  Albay Romieu’nun Port-Said’den 9 Kasım 1916 tarihinde Fransa Genelkurmay Başkanlığı’na gön-

derdiği raporda Ermeni birliği ve yardım komitelerinin 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde silah altına 
alınacak ve Kıbrıs’a gönderilecek Ermeni sayısının 2000’i aşacağı, bunların 1500’ünün Amerika’dan, 
500 kadarının Mısır’dan getirileceği, ayrıca bunlara Hindistan’daki esirlerin de dahil edileceği belir-
tilmektedir. Port-Said’deki 500 kişilik hazır Ermeni gücü bu sayının dışındadır. Kampta moral en üst 
seviyededir ve bütün Ermeniler bir an önce harekete geçme beklentisi içindedir. Ayrıca kampta silah 
altına alınamayacak ancak Kıbrıs’taki kampın inşaatı ve geri hizmetlerde faydalanılabilecek 100-120 
kişi daha vardır. Ayrıntılı bilgi için bkz... Kapyalı, 1992:77; Onar, 1995:306. 



186

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı tir” kararı,64 Brezilya ve Arjantin’deki Ermeni gençlerinin kampa getirilmemesi, Er-

meni gençlerinin kamptaki Türk savaş esirlerinin kamptan kaçmalarına yardım et-
meleri ve bu durumun kampta bulunanlar üzerinde olumsuz etki yapması gibi se-
beplerle kampın kapanması noktasına gelir. Ayrıca bu iki kampta bulunan Ermeni-
lerin ortak bir düşmana karşı mücadele etmelerine rağmen özellikle Cezayirlilere 
karşı çok sert ve kaba davranmaları sonucunda Ermeni-Müslüman (Suriyeli, Iraklı, 
Cezayirli) kavgalarının çoğalması üzerine Müslüman askerler için Lefkoşa’nın kuzey-
batısında inşa edilen ve 20 baraka ile 8 çadır kurulan, ayrıca bir de kilise eklenen 
kamp da kapatılır. Kurulan bu çadırlar aslında daha önce Monarga bölgesinde bu-
lunan çadırlardır.65 Kampta bulunan Ermenilerin civarda bulunan ve adadaki Erme-
ni azınlığa her zaman yardım edip dostluk elini uzatmış Türk köylerine de saldırma-
ları, özellikle Karpaz bölgesindeki Türklerin güvenli bir şekilde Mağusa’ya gidip ge-
lememeleri, ayrıca bir seferinde de Rum ahalinin Ermenilere yardım ederken Türk 
esir kampını da taş yağmuruna tutmaları bardağı taşıran son damla olur.66 Esasında 
kamplarda askerî eğitimden geçirilen Ermenilerin sebep oldukları olaylar bunlarla 
da sınırlı değildir. Özellikle civar köylerde yaşayan Türklerle o bölgede bulunan tar-
lalarıyla ilgilenmek için kamp yakınlarına kadar gelen köylüler Ermenilerin gazabın-
dan paylarına düşeni alırlar.67

“…Ermeniler çok rezildi. Kadınlara laf atarlardı. Kadınları Monarga’ya götürürlerdi. 
Çok tatsızlık yaptılar. Dövmeler, öldürmeler çok vardı. Bir iki defa onları gördüm…”

Yalnız başına dolaşan, tarlasıyla uğraşan ve bir şekilde Ermenilerle yollarda karşıla-
şanlar dayaktan kurtulamazlar, paraları ve eşyaları gasp edilir, hakarete uğrarlar ve 
feci şekilde dövülürler.68

“…Boğaz’da bir Rum’un lokantası vardı. Ermeniler gündüz lokantaya gelmişler, bir şey-
ler almışlar ve Rum’un parasını görmüşler. Rum her akşam İskele’ye giderdi. Rum gider-
ken şimdiki Dokuzevler’in yanında arabanın yolunu kesmişler. Rum’un yanında tüfeği 
varmış ve bu tüfekle Rum beş tane Ermeni’yi öldürmüş. Rum yakalandı ama komiser 
tanıdığı olduğundan hapis yatmadı, kurtuldu. Fakat bu olaydan, kederden Rum fazla 
yaşamadı. Ermeniler, Boğaz’ın batısına yerleşmişlerdi. Oradan geçen arabaları durdu-
rup üzerlerine çıkar ve işerlerdi. Kadınlara, peygambere küfrederlermişti. Ermeniler çok 
pis, çok asi millettiler…”

Pek çok Batılı devlet adamı gibi Fransa Devlet Başkanı M.R. Poincaré de “Ermeni-

64  Onar, 1995:314.
65  ATASE, K.2680, D.210, F.1-8.
66  Nesim, 1990:28.
67  1908 İskele doğumlu Nidai Ahmet Çetiner’den aktaran Zarif Soybay ve İbrahim Denizer. Kıbrıs’ta 

Yaşlıların Anıları, KTMA. 061.1951.
68  1912 Yedikonuk doğumlu Mehmet Hüseyin Erkan’dan aktaran Küçük Kaymaklı Türk Öğretmen Ko-

leji öğrencileri Salın Aktuğ ve Kemal Yavuz. Çalışma ödev olarak hazırlanmış bir tür sözlü tarih çalış-
ması olup daha sonra elle kâğıda dökülmüştür. KTMA.TK.060.1949.
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ıler için bir Ermenistan’dan ziyade, Ermenistan için Ermeni ararcasına ‘Ne Ermeni’si? 

Kilikya’da Ermeni yok”69 diyecektir. Aynı dönemle ilgili olarak bir Fransız yetkili ise 
bölgedeki durumu şu sözlerle özetler:70 

“Kilikya’da Ermeni askerî kullanmakla hata edilmiştir. Bu hatanın iki acı sonucu görül-
dü; Önce, Ermeni askerleri Türkleri tahrik ederek olay çıkartıyorlardı, sonra da ilk çarpış-
mada sıvıştıkları için Türklerin karşısında Fransızlar kalıyordu. Ben Maraş savaşlarında 
iki arkadaşımı kaybettim.” 

2. Lausanne Barış Antlaşması Sonrasında Kıbrıs:

Lausanne Barış Antlaşması’nın hemen sonrasında antlaşma hükümleri İngiltere 
tarafından 6 Ağustos 1924 tarihinde tasdik edilmiştir.71 O güne kadar Türk tebaası 
olarak görülen Kıbrıslı Türklerden İngiliz uyruğuna geçmek veya Türk tâbiiyetine sa-
hip olarak adayı terk etmek seçeneklerinden birisini kabul etmeleri istenir. Sonuçta 
yaklaşık 7-8.000 civarında Kıbrıslı Türk de Türkiye’ye göç eder.72 Bu dönemde İngiliz 
yönetimi, okullara ve camilere Türk bayrağı asılmasını, 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde 
bayram kutlamalarının yapılmasını, Türkiye’den kitap getirilmesini yasaklamıştır:73

“...Adada 23’ten fazla ortaokul vardı. Bir tek ortaokul ve lise bırakıyor Lefkoşa’da ve ba-
şına Çanakkale’de dizinden kurşun yarası alan Mr. Wood diye birisini getiriyor. Bu Mr. 
Wood’un karısı da Ermeni.”74

Ancak İngilizlerin bu davranışının arkasında İngiliz idaresinin özellikle Kıbrıslı Türk-
leri sindirmeye yönelik olarak planlı bir girişimi söz konusudur.75 Kıbrıs’ta ne olup 
bittiği konusunda ise Türk hükümetinin bilgisi vardır ve bu konuyla ilgili olarak Kıb-
rıs’taki konsolosluk kanalıyla ayrıntılı raporlar hükümete ulaştırılmaktadır.76 Bu sü-
reçte, Türklerin boşalttığı iş alanlarını doldurmak üzere Anadolu’dan yaklaşık 1.300 
vasıfsız Ermeni de Kıbrıs’a giderek, Larnaka’da karaya ayak basmıştır. Bu gelenler 
tüccarlar, esnaflar yanında el emeğiyle çalışan ustalar ve vasıfsız insanlardan oluş-
maktadır. İpek dokumacısı, terzi, marangoz, halı ustası, ayakkabıcı, gümüş, bakır ve 

69  Recep Şahin, Tarih Boyunca Türk İdarelerinin Ermeni Politikaları, İstanbul, 1988, s. 225.
70  Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Ankara, 1986, s. 46. 
71  Murat Sarıca, Erdoğan Teziç ve Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yay., İstanbul, 1975, s. 7.
72  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz… Mine Akkuş ve Barış Özdal, “Lausanne Barış Anlaşmasının Ardın-

dan Türkiye’ye Gelen Göçmenler-Mülteciler”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21-23 Kasım 2008, 
Ankara, Sempozyum Bildiri Kitabı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları No.8, Ankara, 2009, s. 91-112; 
Gürkan, 1996:91.

73  TMT Limasol kadrosundan merhum Mehmet Y. Manavoğlu ile 25 Ağustos 2004 tarihinde Girne’de 
yapılan görüşme.

74  Söz konusu bu Ermeni kadın bugün bile Kıbrıs’ta o dönemi yaşamış Kıbrıslı Türkler tarafından tepki 
çeken davranış ve uygulamalarıyla ve Türk düşmanlığıyla tanınmaktadır. Belki de adada olumsuz bir 
model oluşturan tek Ermeni de bu kadındır. 

75  TMT Limasol kadrosundan merhum Macit Aydınova ile 13 Temmuz 2003 tarihinde Girne’de yapılan görüşme.
76  Kıbrıs Konsolosluğu’nun 14 Eylül 1938 tarihli raporu. BA.030.10.124.887.3.
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ı altın ustası, basmacı, yemenici, kazaz, kürkçü, aktar, saraç, tüfekçi, yüncü, mobilyacı, 

tenekeci ve tarak ustaları çarşıları doldurmuştur. Adada Türk toplumu “idaresizlik, 
aşırı borçlanma, israf, günün koşullarına ayak uyduramamak ve göçler”77 sonrasında 
mal varlığını kaybederken verimli topraklar, tarım alanları, çiftlikler ve mandıralar el 
değiştirerek, Ermenilerle Rumların olmuştur. Ayrıca Rumlar ve Ermeniler ticarî ha-
yatın kalbinin attığı merkezlerde dükkânlar ve evler yaptırmaya başlamıştır. 1931 
yılı itibarıyla 64.238 Türk ve 276.572 Rum olmak üzere nüfusu toplam 347.959 olan 
adada Kıbrıslı Türklerin daha sonraki dönemlerde de Anadolu ile irtibatları hiç kesil-
meyecektir. Bu bağlamda Türkiye ile sıcak ilişkiler içerisinde olan kişi ve kuruluşlar 
Kıbrıs’ta olup bitenler konusunda Türkiye’yi devamlı surette bilgilendirmişlerdir:78 

“...Kıbrıs’ta mevcut muhtelif anasırın nüfusu; Rum: 300.000, Türk: 65.000, Ermeni: 4.000. 
Mecliste muhtelif anasıra mensup azalar: Rum: 12, Türk: 3 (Necati Özkan, Zekâ, Doktor 
Eyüp), İngiliz: 9 (Meclisteki İngiliz azalar müntahap olmayıp mahalli hükümet tarafın-
dan tayin olunurlar.)”

Aşağı yukarı aynı dönemle ilgili olarak o dönem tarih öğretmenliği yapan İsmet 
Konur şu ifadeleri kullanır.79

“…Hükümet, Kıbrıs Türklerinin mazi ve istikbalini hiç düşünmeden, bilhassa son sene-
lerde onu mağdur edecek bazı icraatta bulunuyor, pek açık haksızlıklara meydan ve-
riyor ve 65.000 kişilik bir Türk kitlesini aynı ada üzerinde yaşayan birkaç bin kişilik bir 
Ermeni kütlesinden de aşağı tutarak onu birçok işlerinde adeta sıfır gibi kullanıyor… 

Mesele bu kadarla da kalmadı, araya Ermeniler de karışmış ve Türklerden inhilal edilen 
yerlere bunlar sokulmuştur. Şimdiki halde memurlar arasında hatırı sayılır miktarda 
Ermeni memurlar vardır. Binaenaleyh memurların tasnifi için teşkil edilen komisyon-
da bir Ermeni memurun da bulunuşunu pek tabii buluyoruz… Evet, ama mesele onda 
değil, bize yapılan muamelededir. Bu komisyonun bir tesadüf eseri olması akla gelmez. 
Çünkü bunların birisi İngiliz, birisi Rum ve birisi Ermeni’dir….”

Kıbrıs’ta ticarî hayat yavaş yavaş Ermenilerin eline geçmeye başlamıştır. Daha sonra 
adaya göç eden Ermeniler arasında ise birkaç fotoğrafçı,80 matbaacı, araba tamir-

77  Gürkan, 1996:96. 
78  Başbakanlık Müsteşarı Kemal Gedeleç tarafından Hariciye Vekâleti’ne gönderilen Kıbrıs Birinci İnti-

hab Dairesi mebusu Necati Özkan’ın Kıbrıslı Türklerle ilgili hazırladığı rapor, BA.030.10.57.66.14. 
79  İsmet Konur, Kıbrıs Türkleri, Remzi Kitabevi, 1938, s. 90.
80  Örneğin bu Ermeni fotoğrafçılar arasında dünyaca tanınan birisi de Mangoian kardeşler ve özellikle 

de Haigazoun Mangoian’dır. Avedis ve Hatoun Mangoian ailesinin en küçük çocuğu olarak 1907 
yılında doğan Haigazoun Mangoian 1920 yılında ailesiyle birlikte Kıbrıs adasında Larnaka’ya yer-
leşmiştir. Amerikan Okulu’nda okumaya başlayan ve ardından önce Mağusa sonra da Lefkoşa’ya 
taşınan Haigazoun ve kardeşi Lavon, Ledra Sokak’ta iki katlı bir evin alt katında fotoğraf sanatlarını 
kamuoyuyla paylaşmaya başlamışlardır. Özellikle kız kardeşi Vergin ve Siranoush’un da yardımla-
rıyla 1928 yılından itibaren adanın her yerinde sanat fotoğrafları çekmeye başlarlar ve Ledra’dan 
Regina Sokağı’na taşınırlar. Kıbrıs Sömürge Yönetimi tarafından devletin resmi fotoğrafçısı da yapı-
lan Haigazoun daha sonra adadaki ününü yurtdışına da taşımış ve özellikle Türklerle olan içten ve 
dostane yakınlığını korumuştur. 1970 yılında hayata gözlerini kapattığında artık işletme oğlu Avon 
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ıcileri ve döşemeciler de bulunmaktadır.81 Bu süreçte gerek birkaç dil bilmeleri ge-

rekse de idarî faaliyetlerdeki kıvrak zekâları sayesinde pek çok Ermeni bankalardan 
adliyeye, özel teşebbüsten polis ve asker teşkilatına kadar farklı alanlarda görev 
almaya başlamıştır. Böylece gazeteci, doktor, mühendis, mimar, veteriner, bankacı, 
psikiyatr, maliye uzmanı ve avukat kendi iş yerlerini açmaya ve işveren konumuna 
gelmeye başlamışlardır. Kıbrıslı Türklerin farklı sebeplerle ortadan silinmesi sonra-
sında öğretmenlikten polisliğe kadar pek çok alanda İngilizce şartı getiren İngiliz 
idaresi, Ermenilere devlet dairelerinde yeni iş imkânları yaratmıştır. İlginç bir nokta 
ise Ermeniler arasında İngiliz döneminde ufak çaplı da olsa siyasî görüş ayrılıkları-
nın ortaya çıkmasıdır. İngiliz idaresinin de desteğini alan varlıklı tüccar Ermeniler, 
adada istikrarı bozan bu unsurları ada dışına çıkartmak için teşviklerde bulunmuş 
ve bu tip insanlara parasal destek bile sağlamıştır.82 Bu dönemde Lefkoşa’da kar-
şımıza çıkan bir başka Ermeni ise gazeteci Mehmet Remzi Okan ve gazetesi Söz 
aleyhine dava açan İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi Sait Molla’nın avukatı Baron 
Amerya’dır.83 Baron Amerya aynı zamanda gazeteci M.Remzi Okan’ın kapı komşu-
sudur. Mehmet Remzi Okan’ın Sait Molla aleyhinde kaleme aldığı “İçimizde Müfsitler 
Var, Dikkat” başlıklı yazısıyla ve bu yazıda Sait Molla için kullandığı “Yılan gibi bağrını 
sürüyerek gelen bir firari” ifadesiyle ilgili olarak “Müfsit Yayınlar Yasası” kapsamında 
açılan davada İngiliz mahkemesi M.Remzi Okan’ı bu kişinin firari değil bir siyasî sı-
ğınmacı olduğunu belirterek hakaret suçlamasıyla iki ay hapse mahkûm etmiştir. 
Sait Molla’nın çevirdiği fırıldaklara göz yummanın mümkün olmadığını belirten 
M.Remzi Okan bu şahsın Kıbrıs Türk toplumunu aldatmaya ve aklını çelmeye yö-
nelik girişimlerde bulunduğunu ve Yunanlar lehine casusluk yaptığını da belirtir. 
Esasında son derece sinsi bir siyaset takip etmekte olan İngiliz idaresi bu olayda 
da aynı tavrını sürdürmüş ve yayın hayatına başladığı andan itibaren Kemalist bir 
üslup takınan ve bütün zorlamalara, baskılara ve kısıtlamalara rağmen çizgisin-
den sapmayan M.Remzi Okan’ı susturmanın yolunu kısa süreli de olsa bu şekilde 
bulmuştur. Kıbrıs Türk basın tarihinde ilk defa olarak bir Türk gazetecinin düşünce 
suçlarına bağlı olarak mahkûmiyet aldığı ve yazmaktan alıkonulduğu bu olay gaze-
tecilik adına da tam anlamıyla bir yüz karasıdır. 4 Temmuz 1926 günü Girne kalesine 
gönderilen Mehmet Remzi Okan’ın ardından gazetesi de 21 Temmuz 1926 gününe 

tarafından çalıştırılmaktadır. Bkz… http://kibris.net/basin/kibris-konulari/dis_basinda_kibris/man-
goian.htm. 

81 1931 yılında adaya gelenler arasında Yunanistan göçmeni Vartan Malyan da vardır ve adadaki ilk 
gününü “… Leymosun’a indik vapurdan, arabayla geldik Lefkoşa’ya. At arabasıyla iki gün sürdü yol-
culuk ve gelince Lefkoşa’ya şavk yoktu sokaklarda. Bazı sokaklarda elektrik vardı ufacık, bazısında da 
lambasuyuyla çalışan fener vardı. Babama derim ki ‘Baba bizi buraya getirdin, gece şavk yok, nedir 
bu yani?’ Bana ‘Biraz arsızlık yaptılar burada da hükümet bunlara akşam şavk vermez” der. Ayrıntılı 
bilgi için bkz... Sevgül Uludağ, “Lefkoşa’nın belleğine yolculuk: Vartan Malyan”, Yeraltı Notları, 20 Ara-
lık 2005, www.hamamboculeri.org.

82  Bu Ermeniler dışında diğer Ermenilerin de ada dışına çıkartılması konusunda Makarios ile Berch 
Tilbiyan arasında gizli anlaşmalar yapıldığı da o dönem ileri sürülenler arasındadır. Kıbrıs Türk En-
formasyon Dairesi’nin Osman Uzunoğlu tarafından hazırlanan 17 Eylül 1965 tarihli “Kıbrıs Ermenileri 
Hakkında Bir Rapor” başlıklı çalışması, KTMA, Klasör No.61, 1970-E.

83  Ali Nesim, Batmayan Eğitim Güneşlerimiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yay., Lefkoşa, 1987, s. 82.
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ı kadar üç hafta kapanmak zorunda kalır. Ayrıca Baron Amerya, gazeteye haciz koy-

durmak ve mağduru köşeye sıkıştırmak amacıyla çok yüksek bir tazminat da talep 
eder.84 M.Remzi Okan’ın 4 Eylül 1926 tarihine kadar hapishanede bulunduğu bu 
süreçte avukat M.Fehmi Bey ve Hamit Orundalızade gazeteyi idare etmektedir ve 
istenilen tazminatın ödenmesi sonrasında gazete tekrar yayın hayatına başlar. 

Lefkoşa’da ilk Ermeni Okulu ise 1887 yılında Mısır, İngiltere ve Fransa’dan Ermenile-
rin finansman desteğiyle açılmıştır. Daha sonra da Türkiye doğumlu Krikor ve Gara-
bed Melkonyan kardeşlerle Melikyan ve Ououzonian ailesi tarafından mali destek 
sağlanan ve Melkonyan Enstitüsü olarak bilinen merkez 1924 yılında hayata geçi-
rilir.85 Bu okulla ilgili olarak Mehmet Remzi Okan’ın gazetesi Söz de “…Kıbrıs’ta çok 
eski zamandan beri Ermeni cemaati vardır fakat bu varlık Melkonyan Okulu yapıldık-
tan ve okul açıldıktan sonra daha canlı bir surette duyulmuştur. Yarım milyon İngiliz li-
rasını bu uğurda vakfeden Baron Melkonyan hiç şüphe yoktur ki cemaatine büyük iyilik 
yapmış ve adını ölmezler sırasına koymuştu…”86 der. Melkonyan Enstitüsü’nde Yuna-
nistan, İran, Lübnan, Birleşik Arap emirlikleri, Etiyopya ve Amerika da dâhil olmak 
üzere yirmiden fazla ülkeden öğrenci bulunmaktadır87 ve okuldan 1.500 civarında 
Ermeni çocuk istifade etmektedir. Bu okul 2005 yılında alınan bir kararla kapatılır.88 
Ermeniler tarafından 1934 yılında tesis edilen bir başka hayır kurumu ise “AYMA” 
olarak bilinen Ermeniler Birliği’dir. 

3. İkinci Dünya Savaşı89 Sonrasında Kıbrıs’ta Ermeniler:

Kıbrıs’ta Ermenilerle Türklerin dostça ve iyi komşuluk çerçevesinde ilişkileri İkinci 
Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde de artarak devam etmiştir. Bu durumun en 
temel sebebi ise Sevk ve İskân Kanunu’nu takiben 1915 sonrasında adaya gelmiş 
olan Ermenilerin mükemmel ve aksansız bir Türkçe konuşmalarıdır.90 

84  Nesim, 1987:82.
85  www.hayem.org/indeks.htm. 
86  Söz Gazetesi, 12 Haziran 1937.
87  Dilbilimci Pars Tuğlacı da Melkonyan Enstitüsü mezunudur.
88  www.hayem.org/indeks.htm. 
89  Burada bahsedilmesi gereken önemli bir nokta ise İngiltere’nin ekonomik baskıları ve savaş ekono-

misini sonuna kadar kullanmasının ardından çeşitli sebeplerle İngiliz ordusunda katırcı olarak görev 
alan Türkler ve Rumlar yanında 90 civarında Ermeni’nin de İngiliz üniformasıyla cepheye gönderil-
miş olduğudur. Söz konusu bu Ermenilerden Mağusalı ve CY 227 sicil numaralı Vahan Kalemkerian 
26 Temmuz 1945 günü cephede hayatını kaybeder ve İtalya’nın Salerno kentindeki mezarlığa gö-
mülür. Kıbrıslı katırcılar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz... Ulvi Keser, İkinci Dünya Savaşı ve İngiliz 
Ordusunda Katırcılar, IQ Yayınları, İstanbul, Mayıs 2007a.

90  Rum baskıları sonucu Lefkoşa’nın Türk kesiminde kalan evini bırakıp gitmek zorunda kalan Haig As-
sadouriyan isimli Ermeni de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü aracılığıyla doğup büyüdüğü bölgeye 
tekrar gelir ve evini ve eşyalarını Türkler tarafından korunmuş olarak bulduğu için son derece sevinir 
ve Kıbrıslı Türklere müteşekkir olduğunu belirtir. 50 yıldır yaşamakta olduğu Lefkoşa’nın Türk bölge-
sini Rum baskıları sonucu bırakmak zorunda kalan 82 yaşındaki Katherina Bohdjaliyan oğlu Michele 
Bohdjaliyan’ı göndererek evinin ve eşyalarının emniyette olduğunu öğrenir. Ayrıca Garabet Medazou-
niyan, Kohanig Shahinian ve başka Ermeniler de yıllarca yaşadıkları Türk bölgesine geçerek evlerini ve 
eşyalarını kontrol ederler. Bu Ermeni kadınlardan birisi duygularını “Yıllarca Türk bölgesinde ve Türk-
lerle beraber yaşadım. Buradaki Türkleri çok iyi tanıyorum ve onlardan ne bana, ne de eşyalarıma bir 
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lerinde Ermenilere karşı her zaman içten bir sevgi söz konusudur. Bugünkü nesilden 
binlerce Kıbrıslı Türk, çocukluklarını kendi yaşıtları Ermenilerle aynı mahallelerde ge-
çirmiştir. Binlerce Kıbrıslı Türk Ermenilerle adadaki İngiliz Okulu’nda91 ve Amerikan 
Akademisi’nde sınıf arkadaşı olmuştur. Pek çok Ermeni’nin bugün bile Türk tarafında 
taşınmaz malı vardır. Bu taşınmazlar Kıbrıslı Türklerin gözetimi altındadır....”

Bu okulda eğitim görenlerden birisi de hayatı tenis sporuyla yoğrulan 1933 Mağusa 
doğumlu olan İlter Sami’dir ve o da İngiliz Okulu’ndaki durumu “…Okulda Maro-
nitler ve Ermeniler de vardı. Onlar kendi seçimlerini kendileri yapardı. Yani isteyen Türk 
sınıfına isteyen Rum sınıfına girebiliyordu. Hem Türkçe hem de Rumcaları mükemmeldi. 
Dersler hep İngilizce idi. Yalnız Türkçe dersi vardı. Onun dışında bütün dersler İngilizcey-
di. Onlar da İngilizceye ayak uydururlardı…” diyerek açıklar. İlginçtir ki İlter Sami’nin 
okuldaki en yakın arkadaşı da bir Ermeni genci olan Sarkis der Avedisyan olur. “Kıbrıs 
millî takımında futbolcu idi. Çok yakın arkadaşımdı. Opera da vardı o zamanlar okulda. 
Operaya beraber gider gelirdik. Arkadaşlığımız oradan başlar. Bizim okulda ya hokey 
oynardınız ya da futbol. En büyük derdimiz okulda hokey ve futbolun ayni gün olması 
idi. Seçmek zorunda kalırdık. Ben hokeydeydim. Bir gün Sarkis bana dedi ki her yere be-
raber giderik seninle futbola girersen gene takımda yer alacan beraber yapacayık her 
şeyi. Ve ben de futbol takımına girdim. Daha sonra da son sınıfta tenis faaliyetleri baş-
ladı okulda”.92 Özellikle İngiliz Okulu vasıtasıyla başlatılan ve daha sonra bütün ada 
sathına yayılan bir başka faaliyet ise izcilik faaliyetleridir. Türk Lisesi müdürü İsmail 
Hikmet Bey’in de desteğiyle Türk Lisesi ve bu okul dışındaki Türk gençleri arasında 
faaliyetler hızlandırılır. 30-40 kişilik bir grup ayrıca para kazanabilmek düşüncesiyle 
girişimler de başlatır. Bu konuda uygulanan yöntem ise Ermeni çocukların yaptık-
larıyla aynıdır; sokaklarda boyuna asılan küçük bir kutu içinde çorap, kibrit, düğme 

zarar gelmeyeceğini biliyorum” diyerek açıklar. Aynı şekilde Mıgırdıç Balyan, Konanig Şahinyan Haig 
Assaduryan ve Vahan Muradyan isimli Ermeniler de Türk bölgesine gelerek Viktorya Sokağı’ndaki evle-
rinden bazı özel eşyalarını alırlar ve evlerini aynı şekilde muhafaza edilmiş görmekten memnun olduk-
larını belirtirler. Öte yandan 4 Şubat 1964 tarihli Cyprus Mail gazetesinde özellikle Viktorya Sokağı’nda 
oturan Ermenilerin evlerini Türklerin baskıları sonucunda ve zorla boşaltmak zorunda kaldıkları iddia 
edilir; ancak bu haber bizzat Ermeniler tarafından yalanlanır. Special News Bulletin, 24 Nisan 1965, 2 
Haziran 1964 ve 5 Haziran 1964, Lefkoşa. KTMA, Klasör No.61, 1970-E.

91  Bu okulun öğrencilerinden birisi de Rauf R. Denktaş’tır. Okul, 1939 yılında 3-4 öğretmenin nezareti 
altında 13-14 yaşlarında Ermeni, Türk ve Rum öğrencilerden oluşan 30 kişilik bir grupla London’ya 
bir gezi de düzenler. 1941 yılında okul savaş nedeniyle Girne’ye taşınır. Rauf R. Denktaş da diğer 
arkadaşları gibi ancak hafta sonları Lefkoşa’ya ailesinin yanına gidebilir.1943-1944 döneminde Rauf 
R. Denktaş aynı okula yurt öğretmeni ve birinci sınıf öğretmeni olarak döner. Aynı yıllarda okulda 
daha önceki yıllarda olduğu gibi Türk, Rum, Ermeni ve Maronit öğrenciler bulunmaktadır. Rauf R. 
Denktaş daha sonraki dönemde tekrar London’ya gitmek istediğinde ona “sicil belgesi” verecek olan 
kişi ise Tapu Dairesi Genel Müdürü Bayramyan olur. “...Bayramyan’la babam çok iyi dosttular. Ailece 
tanışıyorduk. Bayramyanlar bize gelir, biz de onlara giderdik. “Buralarda ne yapıyorsun?” sorusunu 
cevaplandırdım... Beni odasına aldı ve kendisi daktilo başına geçerek bana çok güzel bir karakter 
belgesi verdi. İyi şanslar diledi. “Zorlukla karşılaşırsan bana gel” dedi. Rauf. R. Denktaş, Karkot Deresi, 
Akdeniz Haber Ajansı Yay., 1999, Lefkoşa, s. 19-20 ve 57. 

92  Haber Havadis, 3 Ocak 2011.
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ı gibi küçük eşya satışı yapmak.93 Türk, Rum ve Ermeni okullarının izcilik kolları arasın-

da Lefkoşa/Atalasa’da da yarışmalar düzenlenir. Bu dönemde de ticarî faaliyetlerin 
büyük bir kısmı Ermeni tüccarların elindedir. Ermeniler, özellikle ticaret hayatında 
Kayserililere has özellikleri rehber edinirler. Son derece elleri sıkıdır ve boşa para 
harcamaktan hoşlanmazlar ve sermayenin en kısa zamanda ve risksiz olarak artma-
sına gayret gösterirler ve sebatkârdırlar. Hiç üşenmezler ve bıkkınlık göstermezler. 
Belki de en önemli özellikleri birbirlerine son derece bağlı olmalarıdır:94

“...Atlı Ermeni bezirgânlar Lefkoşa sokaklarında dolaşırdı. Veresiye verdiklerinden tutun-
muşlardı. Ermeni, yalnız Ermeni’den alışveriş eder, Türkler ise Ermeni’den ve Rum’dan. 
Lefkoşa sokaklarında Ermeni dilenciye rastlanmadığı söylenmekteydi. Lefkoşa’da ve 
Larnaka’da okulları vardı. İngiliz arabalarının ve Riley bisikletlerinin acentalığı Ermeni-
lerde idi. İslim onarıcılığı, bezirgâncılıkla işe başlayan Ermeniler zengin olmuşlardı….”

Özel İtalyan Okulu, İngiliz Okulu ve Larnaka’daki Amerikan Akademisi’nde okuyan 
Ermeniler de Rumlardan ziyade Türk öğrencilerle arkadaşlık kurmayı tercih eder.95 
Her ne kadar Kıbrıslı Türklerle çok iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olsalar96 da konu 
alışveriş olunca Ermeniler sadece birbirlerini destekleme konusunda titiz davranır-
lar.97

“...Örneğin Sarayönü’nde eskiden Şükrü Kaya’nın berber dükkânı yanında bir kahveha-
ne vardı. Kahvehanede yanımızda oturan Ermeni, aniden kalkar, “Gidek bir sigara alak 
da gelek” diyerek Ermeni bakkaldan sigarasını alır gelirdi. Kahvehanede sigara satıldığı 
halde ve kendisine “Buradan al, efendi” denmesine rağmen o “Yok, ben veresiye alırım” 
der ve Sarayönü’nden kalkıp taa Baf Kapısı’ndaki Ermeni bakkala gidip sigarasını alır 
ve geri dönerdi. Tabii bunun orada konuşmaları olurdu. Türk’ün Türk’ü desteklemediği 
vurgulanırdı. Bu da çocukluk yıllarımda benim aldığım ve unutamadığım mesajlardan 
biriydi...” 

Ermenilerin birbirlerini alışveriş bağlamında da desteklemeleri Kıbrıslı Türkler tara-
fından gözlemlenen ve bilinen bir durumdur.98

“Ermenilerin kendilerinden olan insanlarla alışveriş yaptıklarını, bir kibrit kutusu al-
mak için bile olsa Türk bakkaldan değil de bir iki kilometre uzakta olan Ermeni bak-
kala gidip aldıklarını biliyorum. Bugünkü Arasta Sokağı’ndaki dükkânların çoğunun 

93  Fazıl Plümer, Anılar, Cyrep Yay., Lefkoşa, 2001, s. 16-17.
94  Hüseyin Özdemir, Kıbrıs’ta 60 Yıl, Volkan Yay., Şubat 1997, İzmir, s. 10. 
95  Rauf Özhun ile 29 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
96  Lefkoşa’da Ermeniler arasında belki de en fakiri olarak nitelendirilebilecek bir kişi daha söz konusu-

dur. Ancak Kıbrıslı Türklerle çok yakın ve sıcak bir ilişki içerisinde olan bu kişi neredeyse ölünceye 
kadar gerçek kimliğini açıklamaz. Kıbrıslı Türk bir ailenin kızıyla evlenir ve adada yaşayanlar arasında 
Ermeni olduğu pek bilinmez. Rauf Özhun ile 29 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 

97  KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’tan aktaran Ertan Kasımoğlu, Eski Günler 
Eski Defterler, İzmir, 1986, s. 13.

98  Rauf Özhun ile 29 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
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ıErmenilere ait olduğunu Kıbrıs’ta bilmeyen yoktur. Kıbrıs’ın en işlek caddelerinden biri 

olan Lefkoşa’nın “uzun yolu” diye tabir edilen yerde birçok dükkânın da Ermenilere ait 
olduğunu görüyorduk. Kıbrıs’ta yaşayan bütün Ermenilerin Türklerden daha iyi Türkçe 
konuştukları bir gerçektir.” 

Ticaret hayatının el değiştirmesiyle beraber özellikle kaza merkezlerinde, tabelala-
rında sonu “-yan” ifadesiyle biten Garabyan, Menokyan, Damadyan, Malukyan gibi 
pek çok mağaza bulunmaktadır. Belli başlı kuyumcular, terziler, manifaturacılar, fo-
toğrafçılar, halı satıcıları ve okkacıların neredeyse tamamı Ermeni olup, Türk gele-
nek göreneklerini de devam ettirmektedirler.99

“...Bir Türk kadar, hatta diyebilirim ki bir Türk’ten daha güzel Türkçe konuşurlardı. Yaş-
lıları Ermenice bilmiyordu. Aramızda yaşamış bu Ermeniler Türk adet ve ananelerini ve 
yemek çeşitlerini benimsemişler, yemekleri sevmişler, yemişler. Türk musikisi ile eğlenir-
lerdi. Aralarında tanınmış müzisyen ve bestekârlar yetişmişti. Kıbrıs’a göçmen olarak 
geldiklerinde İngiliz hükümeti, Türk mahallesinde boş bulunan evleri kiralayıp, her 
evin büyüklüğünce iki, üç, dört aileyi bir arada yerleştirmiş. Ermeniler, Kıbrıs hayatına 
uyum sağlamağa başlayınca iş kurma, kazanç temin etmek için uğraş verdiler. Diğer 
kazalarla temas kurarak Larnaka, Leymosun ve Mağusa’ya dağıldılar ama çoğunluk 
Lefkoşa’ya yerleştiler. Çok geçmeden tüm Kıbrıs’ta dünyaca tanınmış acentelikler elde 
ettiler. Araba, bisiklet, radyo, ısınma ve yemek pişirme sobaları, saatler, ev eşyaları, fo-
toğraf makineleri, daktilolar, kumaşlar, halılar ve daha nice sayılamayacak kadar çok 
temsilcilikler elde ettiler. Yeniden zengin olup lüks hayat yaşamaya başladılar….” 

Örneğin Kıbrıs Türklerinin yakından bildiği ve Özatay Fotoğrafçılık olarak tanıdığı 
Öztan Özatay da Baf’tan ortaokul eğitimi için geldiği Lefkoşa’da ünlü Ermeni fotoğ-
rafçı Arto Tilbiyan’ın yanında çırak olarak çalışmaya başlar ve Kıbrıs Türk fotoğraf 
sanatının bugünlere gelmesinde ön ayak olacağı tecrübe ve bilgiyi Ermeni ustasın-
dan alır. Bu arada Lefkoşa’da adı en çok bilinen Ermenilerden birisi ise Aram Uzun-
yan ve ailesidir. Kıbrıs’a ilk defa çeşitli marka otomobil ve değişik elektrikli ev aletleri 
getiren bu aile şirketidir. Adanın mimari dokusunda kendisini göstermeye başlayan 
yeni bir tarzla beraber, özellikle sanat alanında ve müzikte yetenekli müzisyenler 
de boy göstermeye başlar. Bu Ermeniler arasında ud üstadı olarak bilinen Keğam 
Celalyan da bulunmaktadır. Türk müziği çalan ve alaturka Türk müziği seslendiren 
Celalyan gibi Ermeni müzisyenler, ayrıca koro, grup ve topluluklarda da görev alır-
lar. Türk sanat müziği ve kanun üstadı Şekerci Keğam Celalyan, Aralık 1963 tarihine 
kadar Zeki Taner, Mustafa Kenan’la beraber pek çok radyo ve televizyon programı 
yapar ve halk konserlerine katılır.100 Bir diğer müzisyen ve Kıbrıslı Ermeni sanatçı ise 
keman virtüözü Vahan Bedelyan101 ile öğrencileri Manuk Parikian, Levon Çilingir-

99  Turhan Zihni, “Anılarla Sabuncu Kaspariyan”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, XVII (2004) 5, s. 42-44.
100  An, 2000:30.
101  Vartan Malyan ise Bedelyan Ailesi’yle ilgili olarak “…Onlar mal getirirlerdi Hindistan’dan. Onların 

oğlu gitti kemancılık okudu, ünlü bir kemancı oldu. İki ailedir bunlar, biri de Pankyan (Ailesi). İkisinin 
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ı yan ve Hartun Bedelyan’dır. Ayrıca piyano öğretmeni Sirvart Çilingiryan, kardiyolog 

Vatçe Kalbiyan, yazar Ohannes Şöhmeliyan, şöhreti dünyanın dört bir yanına yayıl-
mış Larnakalı gömlek imalatçısı Stefan Harutunyan, yine Larnakalı fotoğraf sanatçısı 
Glazner, adaya ilk sinemayı getiren Vahe Nigogosiyan, ressam Vartan Taşçıyan da 
önemli simalardır.102 Ayrıca avukat ve tarihçi Nubar Maksutyan da özellikle 40’lı yıl-
larda Kıbrıs’taki Türk gazete ve dergilerinde Kıbrıs tarihi ile ilgili makaleler yayımlar. 

4. Lefkoşa’da Kıbrıslı Türkler ve Ermeniler:

Lefkoşa’da ikamet eden ve iş yapan Ermenilerin hemen büyük bir kısmı Arap Ah-
met Mahallesi,103 Yediler Mahallesi, Viktorya Sokağı ve Korkud Efendi Mahallesi’nde 
yaşamışlardır. Ayrıca Lefkoşa’da Lokmacı Kirkor’dan adını alan ve bugün KKTC ile 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında hizmete giren sınır kapısının da bulunduğu “Lok-
macı Barikatı” yakınlarındaki Baf Kapısı bölgesi de Ermenilerin yoğun yaşadıkları 
yerler arasındadır.104 Lokmacı Kirkor’la gazozcu Pambakyan’ın dükkânları neredey-
se yan yanadır. Vartan Malyan her iki Ermeni esnafı “…Pambakyan’ın gazozlarının 
tapasında bir Pirili (bilye) vardı böyle. Kaktırırdın Piriliyi, açılsın da çıksın diye. Kırardık 
biz o şişeri Piriliyi alalım içinden. Lokmacı Kirkor çok işlerdi (çalışırdı), gece gündü işlerdi. 
Dükkânı öyle bir yerdeydi ki gelen geçen lokma alırdı, hem şerbetli biraz, hem hamur 
işi. Yani hem doyan, hem ziyaret hem ticaret. Ondan biraz yukarı Baf Kapısı’na doğ-
ru bir tabak (debbağ) vardı derileri işleyen. Onun oğlu Ayhan aynı okuldaydı benim-
le. Sağdır o adam, onunla buluştuk. Filme çektiler okul anılarımızı ama o filmi daha 
göstermediler... Rum yoktu Viktorya Caddesi’nde. Arasta’da bir tane, iki tane Rum var-
dı, gerisi Türk ve Ermeni’ydi Arasta’nın. Viktorya’da oturan aynı adamların Arasta’da 
dükkânları vardı”.105 Bugün bile Baf Kapısı ile Sarayönü Meydanı ve Viktorya Soka-
ğı olarak bilinen çevre Ermeni Mahallesi106 olarak adlandırılmaktadır. Bu bölgede-

de evlatları kemancılıkta ünlendi. Pankyan Liverpool’a gitti, orasının orkestrasının şefi oldu. Bedel-
yan lisede de ders verirdi” der. Ayrıntılı bilgi için bkz… Uludağ, 20 Aralık 2005. 

102  An, 2000:29.
103 Aynı bölgede Osmanlı döneminde de yüksek rütbeli devlet memurları, kadılar ve paşalar Ermeniler-

le beraber yaşamışlardır. Mariti’nin ifadesiyle “Lefkoşa’da yaşayan Rum ve Ermeni ailelerinin birçok 
bireyinin buradaki merkezi hükümette çeşitli görevleri vardır.” Ayrıca adada Türk döneminin son 
yıllarına gelindiğinde Lefkoşa’yı ziyaret eden Avusturya Arşidük’ü Louis Salvator da gezi notlarında 
“Ermeniler her yerde Türklerle kaynaşmıştır” der. Giovanni Mariti, Travels in The Island of Cyprus, 
Cambridge, 1909, s. 45 ve Archduke Louis Salvator, Levkosia, The Capital of Cyprus, London, 1983, s. 
18’den aktaran Gazioğlu, 2000:400-401.

104  Uludağ, 20 Aralık 2005.
105 Uludağ, 20 Aralık 2005. 
106 Bu bölgede farklı uyruklara mensup insanlara yaşamasına ve zamanla Türk nüfus mahallede ağırlık 

kazanmasına rağmen özellikle 1920 sonrasında Anadolu’dan gelen Ermeniler de bu mahalleye yer-
leşmişlerdir. Ermeniler ayrıca bu mahalleyi terk eden Türklerden de bu evleri satın almışlar ve satın 
aldıkları harap durumdaki evleri yıkarak yerlerine şimdiki İngiliz sömürge dönemine ait evleri yap-
mışlardır. Bu nedenle şimdi bile bu mahalle “Ermeni Mahallesi” olarak da bilinmektedir. Lefkoşa’nın 
diğer mahalleleri gibi bu mahallenin de tek veya iki katlı cumbalı-cumbasız evleri, evlerin basık ke-
merli giriş kapıları, cumbaları, ahşap saçaklıkları ve sadece bir yerlinin yolunu bulabileceği labirenti 
andıran dar sokakları ilgi çekicidir. Söz konusu mahalle halen restorasyon çalışmalarının devam et-
tiği ve eski evlerin aslına uygun hale getirildiği bir çalışma alanına dönüşmüştür. Arap Ahmet Camii 
ile Viktorya Sokağı arasında kalan bölgede yaşayan bazı Ermeni aileleri Vartan Malyan şu şekilde 
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Melikyan-Uzunyan Okulu 1964’den bu yana adada bulunan BM denetiminde res-
tore edilmektedir. Halen Lefkoşa’da Ermenilerin rağbet ettikleri bir diğer mahalle 
ise Köşklüçiftlik bölgesidir. Bu bölgedeki Ermeni evlerinin kendine has bir mimarisi 
vardır ve hepsi sarı kesme taşlardan inşa edilmiştir. Kıbrıslı Türklerle her zaman iyi 
ilişkiler içerisinde bulunan Kıbrıslı Ermenilerden birisi ise Lefkoşa Türk Lisesi müzik 
öğretmeni ve lisenin bandosunu çalıştıran Vahan Bedelyan Efendi’dir.107 Ancak ada-
nın dört bir yanında konserler vermek suretiyle ada halkına hoşça vakitler geçirten, 
Kıbrıslı Türklerin müzik bilgisi ve kültürünü arttıran ve liseli öğrencilere geleceğe 
yönelik bir “altın bilezik” kazandıran Bedelyan Efendi’nin görevine sudan bir sebep-
le son verilir108 ancak bu duruma tepki gösterenler de olur:109

“Bütün talebenin üzerine titrediği bandosunun son zamanlara kadar muallimi bulu-
nan kıymetli müzik hocası Bedelyan Efendi’nin vazifesine niçin birdenbire son verilerek 
lisenin müziksiz bırakıldığını sorup öğrenmek isteyen sağduyulu talebeye bazı mual-
limlerin müdürün ağzı ile söyledikleri saçma sapan sözlere içimiz sızlayarak kulak mi-
safiri olduk….”

Bedelyan Efendi ise müzik eğitimine ve çalışmalarına ara vermez ve Kıbrıslı Türklere 
keman dersleri vermeye devam eder.110 Keman sanatçısı Bedelyan’dan ders alanlar-
dan birisi de Vamık Volkan’dır.111

“…Kıbrıs’ta doğdum ve 11 yaşındayken keman dersleri almaya başladım. Yıllarca her 
hafta ders almak için Ermeni keman hocam Monsieur Bedelyan’ın evine gittim. İlk defa 
kemanla sahneye çıkışım Lefkoşa’daki Ermeni Kilisesi’nde oldu. Ayrıca dedelerimin 
komşuları da Ermeni’ydi ve Türkçe konuşuyorlardı….”

Kıbrıs’ta polis bandosunun kurulmasının ardından neredeyse bütün bando eleman-
ları da Ermenilerden oluşur. Bu Ermeni sanatçılar ya Bedelyan’dan ders almış insan-
lardır ya da Melkonyan Okulu’nda bu konuda eğitimden geçmişlerdir. Lefkoşa’nın 
Arasta bölgesinde ve Bandabuliya’da esnaflık yapanlar arasında ayrıca Hampaçyan 

ifade etmektedir: “Diş hekimi Dr. Saryan, fotoğrafçı Zartanyan, Papaz Küllikyan ve ailesi, Kevork Ke-
şişyan ve ailesi, Atamyan Ailesi, AYMA Kulübü, Foto Yervant ve ailesi, Veteriner Kaymak Kaymakyan 
ve ailesi, Bakkal Pastor Hovanes, Dülger Vartan, annesi ve üç kızıyla Deliferyan Ailesi, Vaharjak dülger 
dükkanı, eşi ve iki oğluyla Diş Hekimi Muradyan, Eşi, oğlu Vram ve kızı Alis’le Artin Bhçaliyan, tahta 
buzdolabı imalatçısı Alex ve Kapsar Deliferyan, kadın gömleği üreticisi Anuş, dükkan ve otel sahibi 
Onnig Sultanyan, iki oğlu ve iki kızıyla Tuhtaryan Ailesi, oğulları Alex ve Agop’la Vahan Kuyumciyan 
Ailesi, fotoğrafçı Foto Star, Vahan Avedisyan ve ailesi, iki oğluyla birlikte terzi Nuvart Odabaşiyan, 
oğlu Skon’la Hayguhi Der Nişanyan, Anton Kiragosyan v annesi, üç kzı ve oğluyla Matos Matosyan 
ailesi, Skullos Ailesi, Kapsar Deliferyan, Vahan Bedeylan, Nazar Daduryan, Stepan Boğos Kostanyan, 
Agopos Kaznaciyan ve Artin Çiçekçiyan”. Ayrıntılı bilgi için bkz... Uludağ, 20 Aralık 2005.

107  Kıbrıs Erkek Lisesi 1933-1934 Yıllığı, Kıbrıs Erkek Lisesi Mecmuası, Birlik Matbaası, Lefkoşa, 1934.
108  Özdemir, 1997:18-19. 
109  Hakkı Süha, “Lisenin Atletizm Müsabakaları Bize Neyi Hatırlattı?”, Halkın Sesi, 6 Mayıs 1949. 
110  An, 2000.
111  http:///www.isteinsan.com.tr/isteinsan/gazete/portre/ozurdilemekbuvakada. 
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ı gibi demir karyola satıcıları, saat tamircileri ve satıcıları, Melkonyan’dan mezun ol-

muş pek çok kunduracı ve terzi, su tesisatçıları ve ibrikçiler de bulunmaktadır.112 

Ancak belki de en ilginç mesleklerden birisi ise bir Ermeni aile tarafından yapılan 
lokmacılıktır. Bugün özellikle Ege bölgesinde son derece yaygın olarak yapılan ve 
özellikle dini bayramlar öncesinde hayır için yapılıp fakir fukaraya dağıtılan lokma 
da Kıbrıs’a Lokmacı Kirkor isimli bir Ermeni ve ailesi tarafından getirilmiştir. Lefkoşa, 
Arasta’daki bu küçük lokmacı dükkânı Aralık 1963 tarihine kadar çalışmaya devam 
etmiştir.113 Daha sonra Lidra Caddesi üzerinde geçişler kapatılıp bir barikat oluştu-
rulduğundan, burası o tarihten sonra “Lokmacı Barikatı” olarak isimlendirilecektir:114 

“...Lokmacı Barikatı’nda, Arasta’da kumaş satan Ermeni tüccarlar vardı. Bize çok güve-
nirlerdi, biz de onlardan veresiye alışveriş yapardık. 1.5 sene boyunca Rum tarafında 
İngiliz kantinlerinde çalıştım. Lokmacı Barikatı’ndan daha yukarıda bulunan kantin-
de beraber çalıştığım Ermeni arkadaşlarım vardı. Ayrıca Türk mahallesinde de Ermeni 
arkadaşlarım vardı. Türk mahallesinde oturan; ancak Rum bölgesinde çalışan Ermeni 
arkadaşlarım da vardı. Birinin annesi öğretmendi. Çok iyi insanlardı. Demek ki onlar da 
korkuyorlardı ki işe korkarak gider gelirdik. Çarşıda çok Ermeni esnaf vardı. Ayakkabı-
larımızı, kumaş, bez ihtiyacımızı onlardan alırdık. Yoğurtçumuz da bir Ermeni satıcıydı. 
Komşumuz Sirvat Hanım çok iyi bir hanımdı. Türklerin dini bayramı geldiğinde bizleri 
ziyaret eder ve hediyeler getirirdi. Annem yıllarca onların yanlarında çalıştı, ütüye gi-
derdi. Sirvat Hanım, annemle bize her zaman hediyeler, babama da sigara yollardı. 
Tam Türk dostuydular. Annem onların yanında 1960’lara kadar çalıştı. Daha sonra bu 
Ermeni ailesi de Londra’ya kaçtı.”115

1963 öncesi Türklerle Ermenilerin iç içe ve sorunsuz yaşadıklarını ortaya koyanlar-
dan birisi de Rum yazar Niki Marangou’dir. Yazar bir karakteri üzerinden şöyle akta-
dır “Bandabuliya”116 ziyaretlerinin o unutulmaz tadını:

“Annemle Belediye Çarşısı’na girerdik. Pastırma, peynir ve çiçek kokardı. Annem her 
daima eti, en iyisini bulunduran Hasan’dan alırdı. Balığı Andreas’tan ve sebzeleri ise 
kimde en tazesi varsa ondan alırdı. Herkes ismimi bilirdi ve bana yuvarlak ekmek veya 
dükkânlarında ne satarlarsa ondan verirlerdi. Türkler ile Ermenilerin hepsi Rumca ko-
nuşurlardı… Viktorya sokağında, daktilo ve steno öğreten bir Ermeni kadın bulmuş-
tum. Annesi, evin dışına hakim olan yere oturup sokaktaki trafiği seyrederdi. Tir şehri 

112  Örneğin eski Lefkoşa’nın sosyal hayatı çerçevesinde ölüm ve ahret hayatı bağlamında yapılan hazırlık-
lar arasında mezar testileri ile ibriklerin satın alınması ilk sıradadır. Bu ibrikleri yapanlar ise genellikle 
Köşklüçiftlik’te oturan Ermeni zanaatkârlardır. Ölüler “isbaho ilif” adı verilen liflerle ve Trablus sabunu 
ile yıkanırdı. Lefkoşa doğumlu Hizber Himmetağalar’dan aktaran Tuncer Bağışkan, Kıbrıs Türk Halkbili-
minde Ölüm, KKTC Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., No.36, Ankara, 1997, s. 11. 

113  Gülten Tuncel Keser ile 10 Ocak 2006 tarihinde Anamur’da yapılan görüşme.
114  Adı geçen görüşme
115  Kıbrıslı Türklerde “kaçmak” fiili bugün bile “gitmek” manasında kullanılır.
116  Lefkoşa’daki Belediye Pazarı. Halen aslına uygun hale getirebilmek amacıyla restore edilmektedir.
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ness rekorlar kitabını almıştım ve kilisenin bir zamanlar tuz ambarı olarak kullanıldığı-
nı okumuştum. Latinlerden nefret eden Ermeniler, Osmanlıların 1571 yılındaki Mağusa 
kuşatması sırasında Osmanlılara yardım etmişler ve bu nedenle de şehrin düşmesinden 
sonra bu kilise onlara bir ödül olarak verilmişti….”117 

Öte yandan aynı dönemlerde Trablus’tan getirildiği için Trablus sabunu olarak bilinen 
sabunlar ise özellikle ölü yıkamada kullanılıp ve sevap kabul edilirmiş. Girişimci bir 
Ermeni olan Kaspariyan tarafından Kıbrıs’ta da imal edilmeye başlayan bu sabunları 
daha sonra Ermeni ustalardan görerek Türkler de üretmeye başlamışlardır.118 

“Geçmiş o eski yıllarda insanın vücut temizliğinde kullanılan tek ürün sabun idi. Türk, 
Rum sabuncular olduğu gibi her iki toplum arasında sabunları çok satılan Lefkoşa’da 
bir de Ermeni sabun imalatçısı vardı… Çocukluğumdan hatırladığım Ali Efendi ile 
Kaspariyan’dır. Kaspariyan’ın sabun yapan yeri ve evi Lefkoşa içerisinde Avni Efendi 
Sokağı’nda Karakaş Bahçesi yanında ve Memduh Fuat Bey (tapu-kadastro memuru)’in 
evi idi... İki katlı olan Kaspariyan’ın evi doğu ile batı arasında iki kol tutuyordu. Avni 
Efendi Sokağı’nda bulunan ana kapıdan girildiğinde alt bölüm ve bir kısım üst bölüm 
imalathane olarak kullanılıyordu. Geriye kalan üst katında dul kız kardeşi ve kız kar-
deşinin iki kızı ile ikamet ediyordu. Ailenin oturduğu bölüme Laleli Camii Sokağı’ndan 
girilirdi, büyük bir bahçesi vardı. Kaspariyan kimdi? Kaspariyan, Anadolu’da doğmuş 
büyümüş, Türk ekmeğiyle yaşamış bir Ermenidir… Türkiye’den kaçan Ermeniler birçok 
ülkelere dağıldılar... Babamın anlattığına göre bazıları katı yağ tenekelerini altınlarla 
doldurmuş ve üzerlerini katı yağla örterek gizlemişler... İşte Kaspariyan bu şekilde kaçan 
ve Kıbrıs’a gelen Ermenilerden birisiydi... Kaspariyan imalathanesinde ilkel yöntemlerle, 
ham madde olarak zeytinyağı ve soda kullanarak sabun yapardı. Banyo ve çamaşırda 
kullanılan bu sabunları Afrodit resmiyle süsleyerek satışa sürerdi… Çocukluğumda her 
hafta Kaspariyan imalathanesine gider ve sabun kiri alırdım. Sabun kalıpları yapılırken 
artan tam beyaz veya yeşil olmayan kirli muhallebi gibi bir madde idi. Kadınlar çamaşır 
yıkamada sabunla beraber ekonomik ve etkili olan bu sabun kirini de kullanırlardı. Çok 
az para ile (Kaspariyan) götürülen kabı doldururdu. Kaspariyan 1963 toplumlararası 
çarpışmaları başlayınca aramızda fazla kalmadı. Ailesiyle Rum kesimine taşındı. Evi, 
imalathaneyi senelerce çok iyi ilişkiler içinde yaşadığı bir Türk ailesine emanet etti. Söz 
yerinde ise, zaten çoktan yükünü almış ve zengin olmuştu. Rum kesiminde evler yaptır-
dı. Kız kardeşinin kızlarını evlendirdi. Ermenilerle evlendirmişti. Burada bıraktığı iki katlı 
ev zamanla çok harap olmuş, bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmişti. Tehlikeli duru-
ma girince belediyenin ikazıyla yıktırılmıştır. Şimdi Kaspariyan sabun imalathanesi ve 
evinden eser kalmamıştır....” 

117  http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/zyp.
118  Zihni, 2004:42-44.
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yağmaz; ancak Kıbrıslı Türklerin ilk defa karşılaştıkları “kar hoşafı”119 da Ermeniler 
tarafından adaya getirilmiştir.120 Kıbrıs’a Kayseri’den bir Ermeni vasıtasıyla geldiği 
bilinen, dana etinden yapılan121 ve “but pastırması” olarak da adlandırılan Kayseri 
pastırması da özellikle Rum ve Ermeni lokantalarında çok rağbet görmüştür:122 

“...Kıbrıs’ta ilk pastırmayı Ermeniler yapmışlardır. Lefkoşa’da ortaokula devam ettiğim 
yıllarda eski Kadınlar Pazarı Sokağı’nda Şükrü Veysi’nin ticarethanesi yanında, konu-
sunda çok tutunmuş ve çok satış yapan Ermeni bir pastırmacı vardı. Bir de Larnaka’da 
ilkokula devam ettiğim yıllarda sucuk cinsi pastırma yapan bir Ermeni’yi hatırlıyorum. 
Her gün bu evin yanından geçerek okula giderken pastırma ve sarımsak kokularından 
bunalıyor, süratli adımlarla uzaklaşıyordum….” 

Lefkoşa’nın önemli Ermeni aileleri arasında Kuyumcuyan ailesi, ticaretle uğraşan 
Mudadunyanlar, kunduracılara deri satan Çiçekyan ailesi gelmektedir. Ticarî ve kül-
türel hayatın dışında sosyal hayatın bir parçası olarak karşılıklı komşuluk ilişkileri, 
cenaze, baş sağlığı, düğün, nişan, sünnet, bayram gibi özel günlerde karşılıklı ziya-
retler yapılır, taziye ve baş sağlığı dilekleri iletilir. Komşular birbirlerine yardımcı ve 
destek olur:123 

“...Ermeni komşularımız çok iyi insanlardı, karışır görüşürdük. Komşumuz Viktorya 
vardı, annesi çok hastaydı ve babası da berberlik yapardı. Viktorya benim mahalle-
den arkadaşımdı ve bana bir bilezikle bir mont hediye etmişti 1950’li yıllarda. Ayrıca 
Lefkoşa’nın zenginlerinden Sirvak Hanım ve kocası Gasparyan vardı. Annem Lefkoşa’da 
onlara temizliğe giderdi. Türk dostuydular ve evlerinde her zaman Türkleri çalıştırır-
lardı. Sirvat Hanım ile kız kardeşi bitişik evlerde oturuyorlardı. 1963 yılında hadiseler 
başladığında Rumlar bunlardan silah almak için tehditle para isterler. Evlerine devamlı 
tehdit mektupları gönderilirdi. Para alamayınca da bu Ermeni ailesi Rumlar tarafından 
öldürüldü....” 

119  Kar hoşafı bugün de Anadolu’nun pek çok yerinde büyük bir iştahla yenilen bir serinletici durumunda-
dır. Özellikle yazın sıcak günlerinde ferahlamak maksadıyla genellikle yüksek zirvelerden ve karlık adı 
verilen nispeten güneş görmeyen çukurlardan toplanan karların köylüler tarafından kesilerek çuval-
lara konması ve yerleşim merkezlerine getirmesiyle kar hoşafı hazırlanır. Karın erimemesi için üzerine 
genellikle çam dalları örtülür. Böylece çam dallarının kokusu da kar hoşafına siner. Bir bakır sahan içine 
konulan belli ölçüdeki kara ayrıca birkaç kaşık pekmez eklenir ve daha sonra kaşıkla yenilir.

120  Kemal Altınkaya ile 20 Şubat 2006 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.
121 Ermeni ve Kıbrıs Türk mutfağı neredeyse aynı denecek kadar benzerlik göstermektedir. Yıllarca beraber 

yaşamış toplulukların birbirlerinden etkilenmemeleri de söz konusu olmadığından özellikle mutfak kül-
türü şiş kebap, kokoreç, pastırma, farklı turşu çeşitleri, soğuk ve sıcak mezelerde benzerlikler gösterir.

122 Zihni, 2004:43.
123 Gülten Tuncel Keser ile 10 Ocak 2006 tarihinde Anamur’da yapılan görüşme.
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Ermenilerin Lefkoşa’dan sonra en yoğun yaşadıkları yer Mağusa’dır. 1360’lı yıl-
larda yaklaşık 1. 500 Ermeni’nin Sourp Sarkis, Sourp Varvare ve Sourp Mariam 
Ganchvor’da ibadetlere katıldığı ve çoğunluğunun da Suriye Meydanı olarak bili-
nen yerde yaşadıkları bilinmektedir.124 Buradaki Ermeniler de ekseriyetle esnaftır ve 
ticaretle uğraşmaktadırlar:125

“Mağusa’da fotoğrafçılıkla uğraşan Agopyan isimli bir Ermeni vardı. Kilo ile kumaş sa-
tan ve okkacı olarak bilinen Ermeniler vardı. Mükemmel Türkçe konuşurlardı. Çok güzel 
İstanbul Türkçe’si konuşurlardı. Ayrıca terzilik yapan Garabet Usta vardı. Ermeni terziler, 
şapkacılar, okkacılar vardı. Okul şapkalarımızı hep onlardan alırdık. Biz Kıbrıslı Türkler 
olarak hep onlardan alışveriş yapmayı tercih ederdik. Yukarı Maraş’ta da Kirkor isimli 
son derece esprili, güler yüzlü, cana yakın bir Ermeni vardı. Çarşıdaki Türk esnafla tavla 
oynamayı çok severdi. Taşları dizdikten sonra illaki bir tanesini kenara koyar veya elin-
de tutardı. ‘Ya Kirkor neden böyle tek taş tutuyorsun?’ diye sorulduğunda da ‘Ya zelze-
le olursa’ diye cevap verirdi. Tavla oynamayı çok sevdiğinden oyunun bozulmasını ne 
olursa olsun hiç istemezdi. Türkiye ve Türklere karşı hiçbir olumsuz düşünceleri yoktu; 
ancak patırdı gürültü başlayınca (21 Aralık 1963 sonrası) hepsi öbür tarafa geçti.” 

Ermenilerle beraber adada yaşayan Kıbrıslı Türklerin ortak düşüncesi ise hiçbir 
problem, sıkıntı, önyargı ve olumsuz hareketler olmadan huzur içinde yaşadıkla-
rıdır.126

“...Mağusa’daki üç fırından ikisi Ermenilere aitti. Ermenilerle Türkler arasında neredeyse 
hiç problem yoktu. İlkokula gittiğimiz günlerde o albenili küçücük şekercikleri yapanlar 
Ermeni ustalardı. Türk takımlarıyla maçlar yapan kendi takımları da vardı.” 

6. Diğer Bölgelerde Kıbrıslı Ermeniler ve Türkler:

Mağusa ve Lefkoşa dışında diğer kasabalarda da nispeten az sayıda Ermeni yaşa-
mıştır. Ticaretle uğraşan Ermenilerin tarım ve ziraat faaliyetleriyle ise pek bir ilgileri 
söz konusu değildir. Bu kasabalardan birisi de adanın su kaynakları en zengin böl-
gesi olan Lefke’di.127

“...Rumlardan sonra, kasabanın küçük bir Ermeni kolonisi vardı. Bugün sevgili Hüseyin 
Uskuri’nin çalıştırdığı dükkânın yerinde Lefke’nin en popüler Ermeni’si olan Agop ile 
ağabeyi Tomas’ın manifaturacı dükkânları vardı. Anneleri Varteni Hanım (beyaz saçlı, 
ak yüzlü, hep karalar giymiş, ağzı bol altın dişle dolu yaşlı bir kadın) her ikindi giyinir 

124  Hadjilyra, 2009:11.
125  Kemal Altınkaya ile 20 Şubat 2006 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.
126  Mustafa Başer ile 20 Şubat 2006 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.
127  Beratlı, 2002:24.
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Anadolu ağzıyla mükemmel Türkçe konuşurdu. Zaten iş Türkçe’ye geldiğinde Agop’un 
da bizden farkı yoktu. Yalnız Tomas’ın Lefkoşa’da oturan karısı ve çocukları Lefke’ye 
geldikleri zaman farklı bir dil konuştuklarını anımsamaktayım. Artık Ermenice miydi 
konuştukları lisan, yoksa basbayağı Rumca mı? Orasını bilemem. Atnis Hanım ve Ni-
şan aklımda kalan diğer Ermeniler. Nişan’ın burnunda koca bir şark çıbanı izi vardı ve 
bundan dolayı “Burnu Yenik Ermeni” diye anılırdı. Yoksa Nişan ile Burnu Yenik iki ayrı 
kişi miydiler? Sanırım ki bunlar 1915 olaylarında Anadolu’yu terk edip adaya göçmüş 
bahtsız insanlardı... Ermeniler de bir bakıma Lefke’nin yerlileriydiler....” 

Lefke’de özellikle CMC (Cyprus Mining Corporation) maden işletmesinde çalışan 
Türkler ve Ermeniler de vardır. Genellikle ticaretle uğraşan Ermeniler, Lefke’de de 
aynı işle meşguldürler:128 

“...Zamanın en ünlü mağazası Himonidis’inkiydi. Himonidis’ten sonra en çok çalışan 
kumaş mağazası Agop ve Tomas’ınki olmalıydı. Tomas çok sevimli biri değildi, ama bu 
iki Ermeni kardeşten Agop, Lefke’nin güllerinden biriydi. Müthiş şakacı, devamlı güler 
yüzlü, dazlak bir adamdı. Babalarını anımsamam. Anneleri Varteni Teyze de Agop ka-
dar sevimli bir insan olup hanımların öğleden sonrası toplantılarının vazgeçilmezleri 
arasındaydı. Tomas’ı bilmem ama Agop, Kıbrıs’ta yaşayamadı, Londra’ya göçtü. Orada 
da Lefkelilerle düşüp kalktığını işitiyorum.” 

Lefke’de Ermeniler, Türklerle sosyal ve kültürel ilişki içinde olduklarından Lefke halk 
edebiyatı çerçevesinde “Lefke Sayıklamaları” isimli şiirde olduğu üzere bu Ermeni-
lerle ilgili pek çok örnek vardır.129 

“3- Evlerde külhanları hurma dalı ısıtır Hamam günü Takuyi hep kınalar yakardı. 

12- Raflar boşaldı diye tınmazdı Ermen Baba Sardığı sigarayı fago ile yakardı. 

29- Ermeni Lüccan vardı; demircilerin piri Gündüz kazandığını meyhanede yakardı. 

32- Gololambi Bahçesi inciriyle ünlüydü Çepeçevre böcekler lambalarını yakardı. 

33- Söz olmazdı işine şoför Başi Yanni’nin Dümene geçer geçmez bir cigara yakardı. 

34- Bıçağının üstüne yoktu kasap Yango’nun Salih Hafız’dan sonra hep tepeden bakardı. 

38- Udi Bedros olmadan olmazdı düğün dernek birkaç kadeh atınca söze beste takardı. 

43- Kuyruk acısı vardı Türk’ten Kör Ermeni’nin Atatürk denildi mi dişlerini sıkardı. 

54- Eva peri kızıydı Kontarini Doktor’un çile çile yün satar, gelene hoş bakardı. 

59- Ahilli, mekânıydı Yahudi göçmenlerin Halk bu kalantorlara gıpta ile bakardı”.

 

128  Beratlı, 2002:217.
129 Toplam 136 satırdan oluşan söz konusu bu şiirin sadece ilgili beyitleri alfabetik sıralamaya göre ve-

rilmiştir. Harid Fedai, Kıbrıs Türk Kültürü Bildiriler I, Özyurt Basımevi, Lefkoşa, 2002, s. 499.



201

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ıBugün Kıbrıs Rum kesiminde kalan Lefkara köyünde ise Osmanlı döneminin Hazine 

müsteşarlarından Yahya Efendi ve ailesi yaşamıştır. Nevard ve Azadui isimli iki kızı 
ve Agop isimli bir oğlu olan Yahya Efendi ve ailesi kırtasiyecilik ve fotoğrafçılık yap-
mıştır. Lefkara’daki bir başka aile ise tenekecilik ve kalaycılık yapmış olan Garabet 
ailesidir. Baba Garabet’in en güzel özelliği yanına Türk çıraklar alarak onları da birer 
kalaycı ustası olarak yetiştirmesidir.130 Bu esnaf Ermeniler dışında adanın hemen her 
yerinde olduğu üzere Larnaka ve Limasol’da da esnaflık yapan, özellikle fotoğrafçı-
lıkla uğraşan Ermeni esnaflar bulunmaktadır. Adanın belki de 1963 öncesi en karı-
şık ve çok uluslu kasabası ise Girne’dir. Rumlar, Türkler, İngilizler, Ermeniler yanında 
ayrıca Maronitler de çoğunlukla bu bölgede yaşamıştır.131 Limasol ise Kıbrıs’ın ikin-
ci büyük şehri olmasına rağmen çok fazla Ermeni bulunmamıştır. Bugün itibarıyla 
Limasol’da 250 civarında Ermeni vardır. Burada 1939 yılında açılmış Sourp Kevork 
Kilisesi’ne ait bir okul vardır. Larnaka’daki Sourp Stephanos Kilisesi ise 1909 yılında 
hizmete girmiştir. 

Larnaka’da da Türkler açısından durum diğer merkezlerden pek farklı değildir. “Otel-
cilik, matbaacılık, ticaret” Ermenilerde ve Rumlardayken; helvacılık, kösecilik, seb-
zecilik, enginarcılık, kazancılık ve balıkçılık ise Türklerdedir.132 Bölgenin en büyük 
sanayi tesisi olan düğme fabrikası ise bir Ermeni’ye aittir.133 Larnaka’da bulunan 
Amerikan Akademisi, Türk ve Ermeni öğrencileri yakınlaştıran bir okul olur;134

“1936-37 döneminde akademide çok samimi ikiz Ermeni arkadaşlarım vardı. Beraber 
tenis oynar, gezmelere giderdik. Çok samimi olduğumuz Türkçe öğretmenimiz Gasuni 
vardı. Larnaka’da komşumuz olan Ermeni Onnik ailesi vardı. Onlarla da ailecek görü-
şürdük. Limasol’da ‘Madamın Koleji’ diye bir okulda Antin isimli çok samimi bir sınıf 
arkadaşımız vardı. Alışveriş yaptığımız pek çok Ermeni manifaturacı ise Lefkoşa’daydı. 
Babam polis müdürü olduğu için Ermeni esnaf bana hep ‘Ne zaman istersen gel al, ben 
parasını babandan alırım’ derdi. Lefkoşa’da o zamanlar bir Ermeni üniversitesi vardı ve 
ben arkadaşlarımı görmek için oraya gittiğimde beni koruyup kollarlardı.” 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları içinde kalan ve özellikle 21 Aralık 1963 günü 
başlayan Rum saldırılarının ardından Türklerin daha güvenli bölgelere göç etmek 
zorunda kaldıkları Larnaka’da o günlerden hatırlanan Rumlar ve Ermenileri eski bir 
Larnakalı olan Serdar Saydam ise şu sözlerle günümüze getirmektedir.135

130  Mehmet Ali İzmen, Lefkara ve Lefkaralılar, Özyurt Matbaacılık, Girne, 2005, s. 10.
131 1881 Nisan ayında yapılan nüfus sayımında Girne’nin nüfusu 621 Türk ve 701 farklı unsurlar olmak 

üzere toplam 1.322’dir. İngilizlere devri öncesinde Girne, Lefkoşa ve Baf’ta Türklerin nüfusu Rumlara 
göre fazladır ve Girne’nin ilk belediye başkanı da bir Türk’tür. Türklerin bölgeyi terk etmeleri, köyler-
den Rum ailelerinin gelmesiyle Türkler burada azınlığa düşer. Gürkan, 1996:27. 

132  Özdemir, 1997:39. 
133 Özdemir, 1997:39. 
134  Feyyaz Hamidoğlu ile 12 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.
135  http://www.serdarsaydam.com/index.php/Bir-Zamanlar-Larnaka-da-Sosyal-Hayat.html
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da lastikçi Kirkoru, kuyumcu Lazzari’yi, kumaş tücccarı Vayvayan ile Athengelos’u, 
düğmeci Çolağı, saatci Simson, saatci Onnik’i, Pavlin Bey’i, Hacı Barso’yu, Kiryagoyu 
(Jet), Matsaları, Montovanileri, Doktor Athelleya’yı, Göz Doktoru deli Siro’yu, Doktor 
Fransiz’i, Bakkal Kosta’yı, Belediye’den Lamri’yi, makinist Stavragi’yi, Ay-Yodi’nin mey-
hanesini hatırlıyorum.” 

7. Spor Faaliyetlerinde Kıbrıslı Türkler ve Ermeniler:

1910 yılında kurulan Lefkoşa Türk Futbol Ocağı; Rum, Ermeni ve İngilizlerden olu-
şan bir karma takıma karşı ilk maçını 1916 yılında yapmıştır. 1934 yılında kurulan 
Kıbrıs Futbol Federasyonu Kipriaki Omospondia Bodosferu (KOB) da Lefkoşa’dan 
Apoel,136 Trust, Olimpiakos ve Lefkoşa Türk Spor Kulübü ile Limasol’dan Ael ve Aris, 
Larnaka’dan Epa ve Mağusa’dan Anorthosis takımlarının katılımıyla oluşturulmuş-
tur. Bu tarihten sonra Ael ve Epa kulüplerinde Türk ve Ermeni futbolcular da beraber 
oynamaya başlamıştır. Örneğin 1938 yılında yapılan futbol turnuvalarında Türk Li-
sesi, Larnaka Rum Lisesi, Amerikan Akademi yanında Melkonyan ve Samuel Ermeni 
Mektebi müesseseleri de bulunmaktadır.137 Adada Türklerle Ermeniler arasındaki 
dostluk ilişkilerine öteden beri tepki gösteren Rumlar ise bu futbol turnuvalarından 
birisinde Ermeni takımı Kayzak’ın şampiyon olmasından hemen sonra Ermeni tüc-
carlara karşı ticarî ambargo uygulamaya başlamıştır. Bunun sonucunda da Kayzak 
takımı faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştır.138 1946-1947 sezonundan itiba-
ren ise ilk Ermeni futbol takımı olan 1934 kuruluş tarihli Ayma139 Ermeni takımı da 
lige dâhil edilmiştir.140 Ermeniler genellikle Çetinkaya ve Yenicami gibi Türk takım-
larını desteklerken, Türkler de Rum takımlarına karşı Ermeni takımlarını destekle-
miştir.141 Bu dönemin Ermeniler ve Türkler açısından en kayda değer olayı ise Mayıs 
1950 tarihinde Beyrut’a giden Lefkoşa futbol karmasının (2-2) ve (1-1) biten iki maç 
yapmasıdır. Kafilede beş Türk futbolcu bulunmaktadır.142 Öte yandan Ermeni, Rum 
ve Türk futbolculardan oluşan Kıbrıs Karması’nın yaptığı ilk ve son yurtdışı karşılaş-
ması ise İsrail’de gerçekleşmiştir. Bu arada Çetinkaya da İsrail’e gitme hazırlığı yapan 
Kıbrıs karmasıyla 3 Mart 1954 tarihinde yapılan maçı (4-1) kazanmıştır.143 7 Mart 
1954 günü Kıbrıs’a gelen İsrail millî takımı ise Türkiye Futbol Federasyonu hakemle-
rinden Faik Gökay’ın yönettiği maçta Kıbrıs Karması’nı (5-1) yenmiştir. 10 Mart 1954 

136  Apoel ve Omonia takımlarında Türk ve Ermeni futbolcuların yan yana futbol oynadıkları da ileri 
sürülmektedir. Ancak bu iki takım da esasında Rum takımlarıdır. Mustafa Başer ile 20 Şubat 2006 
tarihinde İzmir’de yapılan görüşme.

137  KTMA, Ses Gazetesi, 14 Sonkanun 1938, Sayı 128.
138 Kıbrıs’ın spor tarihi konusunda ayrıntılı bir araştırma Ahmet Sami Topcam imzasıyla 6-9 Temmuz 

1989 tarihinde Halkın Sesi gazetesinde yayımlanır. 
139  AYMA ifadesi esasında “Armenian Young Men Association” ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır 

ve “Genç Ermeniler Birliği” anlamına gelmektedir.
140  Rauf Özhun ile 29 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
141  Rauf Özhun ile 29 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme.
142  Yücel Hatay, Futbolda Türk-Rum (1934-1955), Mavi Basın Yay., Lefkoşa, 2000, s. 65.
143  Hatay, 2000:80.
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Kıbrıs karmasında beş Türk futbolcu yanında Apoel’den Şandri, Lello, Anastasiades, 
Nikui, Epa’dan Aram, Omonia’dan145 Psillo Pezoporikos’tan Daki, Anorthosis’ten146 
Mancallo, Koço, Şaylo ve Ayma’dan Sarkiz olmak üzere Rum ve Ermeni futbolcular 
da bulunmaktadır. 6 Mayıs 1954 günü yapılan Kıbrıs-İsrail B millî maçı ise (2-2) sona 
ermiş hemen iki gün sonra yapılan maçı ise İsrail (2-1) kazanmıştır.147 

8. Kıbrıs Cumhuriyeti Döneminde Kıbrıslı Ermeniler ve Türkler:

1 Nisan 1955 tarihinde başlayan Rum EOKA saldırıları döneminde bazı Ermeniler 
yaşanılanlardan ve EOKA saldırılarının ortaya çıkarttığı kargaşa ortamından ve is-
tikrarsızlıklardan etkilenerek başta ABD, İngiltere ve Avustralya olmak üzere farklı 
ülkelere göç etmişlerdir. Bu göç hareketinde 1945 sonrasında Avrupa’dan İsrail’e 
(o dönemki Filistin) gitmeye çalışan Yahudilerin İngiltere tarafından yaklaşık 3 yıl 
boyunca zorla adada toplama kamplarında tutulmasının da etkisi vardır. Burada 
bahsedilmesi gereken önemli bir husus ise Ermenilerin bir kısmının 1950’li yıllarda 
Yunanistan’ın kışkırtmasıyla adada yapılan self-determinasyona yönelik girişimle-
ri desteklemesi, 2 Kıbrıslı Ermeni’nin EOKA için bomba yapımında gönüllü olarak 
çalışması ve 3-4 tanesinin de EOKA’nın Türklere yönelik silahlı tedhiş eylemlerinde 
bulunan dağ kadrolarında görev almasıdır.148 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 16 Ağustos 
1960 tarihinde ilan edildiğinde adada 3.628 Ermeni yaşamaktadır.149 Anadolu coğ-
rafyasında da olduğu üzere Ermeniler ticarete olan yatkınlıkları ve toplumla kay-
naşmalarının ardından o tarihte yaklaşık 107.500 nüfuslu Kıbrıs Türk toplumunun 
ödediği verginin 3/1’i kadar vergi ödemektedirler. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na 
göre adadaki toplum “Rum ve Türk” olarak gösterilmekte ve bu kapsamda Ermeniler 

144  Hatay, 2000:80.
145  Bu araştırmanın tamamlanması aşamasında görüşülen bazı Kıbrıslı Türkler özellikle 1940’lı yıllar 

sonrasında “Ohamya” isimli bir Ermeni takımından ve Türklerin de bu takımı desteklediklerinden 
de söz ederler; ancak bu takımla ilgili fazla bir bilgiye ulaşılması da söz konusu olmamıştır. Omonia 
isimli Rum takımıyla bir isim benzerliği ve yıllar sonra bir kavram kargaşası olması ihtimali de göz 
önünde tutulmalıdır. 

146  Bu takım birkaç yıl evvel Trabzonspor’u Avrupa kupa maçlarından eleyen takımdır. 
147  Hatay, 2000:80. 
148  Vartan Malyan da o kargaşa yıllarında yaşanılanları “…1950 yılında Ermeniler 12 bine yakındılar. 

Sonra ne vakit Rumlar başlattı Enosis meselesini, çantasını alan çekildi. Bazı Ermeniler İngiltere’ye, 
bazıları Amerika’ya gitti. Ermenistan’a gidenler 1960’taydı. Ne vakit 1960’ta anayasaya baktılar, ana-
yasa bezirgan dükkanıydı. Kim başbakan, kim yardımcı, kim dışişleri bakanı karmakarışık bir şeydi. 
Ermeniler ‘Bu düdük örtmez.’ dediler, ‘Bu düdük ötmeyecek.”deyip kaçtılar… Ermenistan’a gidenler 
bir belaya çatılar sorma gitsin. Kıbrıs’tan da gitti bir 60-70 aile…” diyerek açıklar. Ayrıntılı bilgi için 
bkz... Uludağ, 20 Aralık 2005; Hadjilyra, 2009:16. 

 EOKA’nın terör eylemleri ve 1950’li yıllarda Kıbrıs’ta yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz... Ulvi 
Keser, Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı, IQ Yayınları, İstanbul, 2007b.

149  Kasım 1960 tarihinde yapılan halkoylamasına katılan Ermenilerin sayısı 1.082 olarak görülmekte-
dir ve o dönemde adada yaşadığı bilinen 3.628 Ermeni’yle bu rakam farkı ise Kıbrıs Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 2 B 7 a Maddesine göre “Evlenen kadın kocasının bağlı olduğu topluma aittir.” hükmü, 
aynı şekilde “21 yaşın altındaki kız veya erkek çocuk evleninceye kadar babasının bağlı olduğu top-
lumun üyesidir.” maddesi gereğince ortaya çıkmaktadır. KTMA, Klasör No.61, 1970-E.
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ı de “doğal olarak”150 Kıbrıs Rum toplumunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Bu Ermenilerden 2.500’ü Lefkoşa’da, 800’ü Larnaka’da, 250’si Mağusa’da, geriye ka-
lanlar da köylerde yaşamaktadırlar. Bu dönemde Maronitler, Latinler (Fransızlar ve 
Venedikliler) ve Ermeniler dini gruplar olarak kabul edilir ve Türk veya Rum kesimle-
rinden birine ait olmaları konusunda bir referandum yapılır. 1.077 Kıbrıslı Ermeni bu 
referandum sonrasında Rumlar lehine oy kullanırken, beş Ermeni de Türkler lehine 
oy kullanır.151 Böylece Kıbrıs’taki Ermeni cemaati, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 
2. Maddesinin 3. Bendine uygun olarak kendilerine verilen hakkı kullanır ve Rum 
cemaatine ilhak ederler. Ermenilerin büyük bir kısmının tüccar ve sanatkâr olma-
ları, iş yerlerinin neredeyse tamamının Rum tarafında bulunması ve Türklere karşı 
girişilen Rum saldırılarından etkilenmek istememeleri Rum bölgesine göç hareketi 
hızlandırır. Buna rağmen altı-yedi aile Lefkoşa’nın Türk tarafında kalıp burada ya-
şamayı tercih eder.152 Ortaya çıkan bu sonuç Kıbrıslı Türkler arasında herhangi bir 
hayal kırıklığına sebep olmaz ve ilişkiler daha önceki şekilde devam eder. Ancak 
o günlerde EOKA baskısı giderek şiddetini arttırır ve Rum taleplerini karşılayama-
yan Ermeniler tehditlerle adayı terk etmeye başlarlar. İlk etapta adayı terk etmek 

150 Adadaki toplumsal hayat ve Türkler konusunda son derece önyargılı ve suçlayıcı bir yaklaşım içe-
risinde olan bu yayın (Hadjilyra, 2009:6). Türkiye’nin garantörlük haklarına bağlı olarak yaptığı 20 
Temmuz 1974 tarihli müdahaleyi de bir işgal olarak nitelendirmekte ve neredeyse hiçbir Kıbrıs 
Türk’ü tarafından algılanmadığı ve düşünülmediği şekilde anayasaya bağlı olarak ortaya çıkan du-
rumun Türklerin Ermenilere önyargılı davranmalarına neden olduğunu ve siyasi çatışmalarda Erme-
nilerin taraf olarak görüldüğü gibi garip ve tutarsız bir fikir ortaya atmaktadır.

151 Lefkoşa’da 737 Ermeni, 281 Maronit ve 1870 Latin, Limasol’da 69 Ermeni, 35 Maronit, 59 Latin, 
Mağusa’da 64 Ermeni, 18 Maronit, 15 Latin, Larnaka’da 203 Ermeni, 8 Maronit ve 57 Latin, Girne’de 
4 Ermeni, 704 Maronit ve 12 Latin Rum toplumu üyesi oldukları yönünde oy kullanırken Lefkoşa’da 
4 Ermeni ve 1 Latin ve Larnaka’da 1 Ermeni Türk olduğu şeklinde oy kullanır.Ayrıntılı bilgi için bkz... 
www.http/hayem.org/indeks.htm. 

152  Bu Ermeni aileleri Posta Sokak, No. 3’te oturan ve Türk Cemaat Meclisi İaşe ve Malzeme Dairesi’nin 
yardımlarıyla yaşayan 60 yaşındaki Viktorya Kamuyan, Kamil Paşa Sokak. No. 12’de yalnız başına ya-
şayan 75 yaşındaki Annik Sahinyan, Tanzimat Sokak. No.15’te oturan 65 yaşındaki Arşak Nalbantyan, 
60 yaşındaki Arşak Nalbantyan, Agâh Efendi Sokak. No.20’de oturan 63 yaşındaki Artin Kirkor, 60 
yaşındaki Artin Kirkor, Köşklüçiftlik’te oturan emekli devlet memuru Nişan Nisanyan, Laleli Cami So-
kak. No.2’de oturan Lüskan Kabriel, Artin İdoyan ve Artin İdoyan’dan oluşmaktadır. Nişan Nişanyan 
haricindeki bütün Ermeniler Kıbrıslı Türklerin yardımlarıyla ayakta durmaktadırlar. Arşak Nalbantyan 
doğup büyüdüğü evden ayrılmamasının sebebini “Türkler bana kendi boğazlarından kestikleri yi-
yeceği veriyorlar. Eski defterleri karıştırarak geçmişte olan müessif hadiseleri tekrarlamaya ne lüzum 
var? Bütün bunlar tehdit ve baskı neticesidir” der. Aynı bölgeden göç eden Ermeniler ise Kohonig 
Shohiniyan, Katherina Bohdjalian ve 2 oğlu, Garabet Medazounian ve ailesi, Haig Agaduryan ve aile-
si, Mıgırdıç Bulyan ve Vahan Muradyan’dır. Göçmen Bürosu kayıtlarına göre 1960-1963 döneminde 
Ermeni nüfusunun yaklaşık %27’si olan yaklaşık 1.000 Ermeni göç eder. Olayların patlak verdiği ilk 
günlerde ise 160 Ermeni göç eder. Orta halli ve fakir insanlar olan bu Ermeniler arasında geçimini el 
emeğiyle karşılayan pek çok sanatkâr da bulunmaktadır. Ada dışına göç etmeyi tercih eden Erme-
niler ise Lefkoşa’daki Rus Büyükelçiliği’nin devreye girmesi sonrasında her seferinde 500-600 kişi 
taşıma kapasitesi olan 2 Rus gemisi ile Ermenistan’a gider. Daha sonraki dönemde de yaklaşık 200 
Ermeni ailesi Kıbrıs’tan ayrılır ve özellikle Lübnan, İngiltere, ABD ve Suriye başta olmak üzere farklı 
ülkelere göç eder. Olayların durulması sonrasında göç eden bazı Ermeniler Kıbrıs’a dönmelerine 
rağmen memur statüsünde olanlarla hükümet mekanizmalarında görev yapanların bu görevlerine 
kaldıkları yerden devam etmelerine müsaade edilmediğinden bu insanlar tekrar ada dışına göçebi-
lecek maddi kaynak buluncaya kadar perişan bir vaziyette ortalıkta kalır. Sokaklarda yatıp kalkan bu 
Ermeniler dışında bazıları da İngiliz üslerinde kalacak yer derdine düşer. KTMA, Klasör No.61, 1970-E.
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ızorunda kalan aile sayısı 200 civarındadır.153 Rum baskılarına karşı koymaya çalışan 

Petrosyan ve Chakariyan Aileleri’nin kadınları ise ibret olsun denilerek EOKA tara-
fından önce tecavüze uğrar, sonra da öldürülür.154 26 Şubat 1964 günü Lefkoşa’nın 
Rum kesiminde Luiza Bedrosyan ve annesi Samandciyan Bedrosyan da EOKA teh-
ditlerine karşı çıktığı ve şantajla kendilerinden istenen parayı ödemeyi reddettikle-
ri için evlerinde öldürülür. Ayrıca Yebruhi Lusarriyan isimli yaşlı Ermeni kadının da 
evine zorla girilir. Yaşlı kadını kaçırmayı başaramayan EOKA mensupları evi talan 
eder, yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp gözden kaybolur. Türklere karşı olumsuz 
davranışları görülen tek Ermeni ise Beliğpaşa ve Zafer Sineması’nda çalışmaktadır. 
Bu Ermeni’nin 1963 olayları döneminde Rumlara Türklerle ilgili bilgi sızdırdığı an-
laşılır ve Türk kesiminden uzaklaştırılır.155 21 Aralık 1963 tarihinde Akritas Planı çer-
çevesinde EOKA mensupları tarafından adada başlatılan saldırılarda Türkler kadar 
Ermeniler de zarar görmeye başlar. Rum propagandalarına aracılık etmeyen, şan-
taja boyun eğmeyen, haraç vermeyen Ermenilerin evleri bombalanır, pek çoğu öl-
dürülür, ev ve dükkânları yağmalanır ve yakılır, ölümle tehdit edilir ve paraları gasp 
edilir.156 Örneğin Lefkoşa’nın Türk bölgesinde yaşayan Koharig Shahiniyan isimli 60 
yaşındaki bir Ermeni kadın Yeşilhat civarındaki Paphos Street (Baf Sokağı)’ten evi-
ne gelirken 4 Rum tarafından yolu kesilir. Baf Kapısı’nda karanlık bir köşeye çeki-
len yaşlı kadın burada ciddi bir şekilde darp edildikten sonra Kanadalı BM askerleri 
tarafından kurtarılır. Polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandığı belirtilen saldır-
ganlar ise aynı gün yaşlı kadını tekrar takip ederler. Ertesi gün alışveriş yaparken 
Andreas ve Petrakis isimli 2 Rum polis tarafından yolu kesilen Koharig Shahiniyan 
Lefkoşa’nın Rum kesimine geçmesi halinde bir çuvala konulup kaçırıldıktan sonra 
öldürüleceği şeklinde tehdit edilir. Bu arada Başpiskopos Makarios’un Ermenileri 
de Türklere karşı kışkırtma politikası çerçevesinde Ermeni gençleri zorunlu askere 
almaya başlaması Ermenilerin tepkisini çeker ve bu uygulamaya bir son verilmesi 
istenir.157 Bu dönemde karşımıza çıkan ve 21 Aralık 1963 Rum saldırılarından sonra 
bile yaşadıkları Lefkoşa’daki evini terk etmeyen istisnai bir Rum ailesi vardır ve maa-
lesef Roza-Vartan çifti yaşananlara fazla dayanamayacak, önce Vartan dayı hayatını 
kaybedecek, Roza’dan ise bir daha haber alınamayacaktır.158 

153 22 Haziran 1962 tarihli Nacak Gazetesi ise Kıbrıs adasında yaşayan Ermeni cemaatine bağlı Ermeni 
vatandaşların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından hiç de küçümsenmeyecek oranlarda 
ada dışına göç ettiklerini bildirmektedir. Gazetenin haberine göre son olarak 500 kadar Ermeni de 
Ermenistan’a göç etmek üzere hazırlık yapmaktadır ve Gazetelere de bu Ermenilerin verdikleri satılık 
ev ilanları yansımaktadır. Nacak Gazetesi muhabirinin kendisiyle yaptığı röportajda bir Ermeni ileri 
geleni “Ermeniler her ne kadar da Rum cemaati listesine dâhil olmuşlarsa da çarşıda kendilerine kar-
şı Rumlar tarafından sinsi bir boykot devam ettirilmektedir. Gelir azalmakta, Rumlarla Ermenilerin 
karşılıklı münasebetleri gerginleşmektedir” der ve aynı durumdan sıkıntı yaşayan Kıbrıs Türkleriyle 
ilgili olarak da “Sakın adımı yazmayın. Haberi bile tekzip etmek zorunda kalabiliriz. Kıbrıs’a acıyoruz 
doğrusu” der. “Ermeniler Göç Ediyor”, Nacak Gazetesi, 22 Haziran 1962.

154  Special News Bulletin, 22 Mayıs 1964, Lefkoşa.
155  Rauf Özhun ile 29 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 
156  KTMA, Klasör No.61, 1970-E. 
157  Special News Bulletin, 3 Ocak 1965.
158  Ahmet Sanver’den aktaran Ahmet Tolgay, Kıbrıs Gazetesi, 28 Ekim 2008.
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cuklarına söyle benimle alay etmesinler. ‘ dedi. Yaşlı kadına ‘Çocuklar sana ne yaptı tey-
ze?’ diye sordum. ‘Bana arkamdan Ermeni, Ermeni’ diye bağırıyorlar. Ben Osmanlıyım. ‘‘ 
dedi. Ona ismini sordum, ‘‘Roza’ dedi. Şaşırdım. Demek ki mahallemizde Ermeni vatan-
daşlarımız da varmış. Roza Hanım’dan beni evine götürmesini istedim. 50-60 metre kadar 
yürüdük. Yaşlı kadın kerpiç duvarlara asılı köhne bir kapıyı açtı, içeriye girdik. Resimlerle 
dolu karşıdaki duvarın köşesindeki divanda çok yaşlı bir adam oturuyordu. Roza Hanım 
sürekli söylediği “Ben Osmanlıyım, ben Osmanlıyım’’ nakaratına bir ara kesip, ‘Bu da be-
nim kocam Vartan’ dedi. Ben adama selam verip başucundaki resimlere baktım. Bir sürü 
çocuk ve genç insanların resimleri... Roza Hanım benim ilgilendiğimi görünce ‘Onlar be-
nim çocuklarım, şimdi hepsi Amerika’da. ‘ dedi. 1915 olaylarını yaşamış ama şimdi yer 
değişmeye direnen bir aile ile karşı karşıya idim. Yiyecek durumlarını sordum. Son yiye-
cekleri de o gün bitmiş. Ertesi gün Roza Hanım’ı aldım, iaşe kurumuna götürdüm. Ona bir 
karne düzenlediler. Depoya da gittik ve ilk iaşesini de sevinçle aldı. O iaşe ki anavatanımız 
Kızılay’ının bize gemilerle gönderdiği ve Makarios’un ‘Ben bunlardan gümrük vergisi ala-
cağım’ diye direttiği iaşe. Sonradan Avrupalılar ona ‘Utan be adam’ dediler de o da bu 
inadından vazgeçti. Roza Hanım üç günde bir iaşesini alırdı. Onunla zaman zaman yolda 
karşılaşır zaman zaman da ben evine gider sohbet ederdik. Amerika’daki çocuklarından 
söz ederdik. Vartan Dayı ise hiç konuşmaz, hep güler ve başını sallardı. Hayatlarından 
memnundular. Bizim isteğimiz üzerine çocuklar da onlarla alay etmez oldular. Aramızda 
anne, baba, evlat misali bir ilişki gelişmişti. Onlar beni ben de onları çok seviyordum. Ben 
de evimden uzak cephede böyle yakınlarım olmasından mutlu idim. Bir gün manyetolu 
telefonumuz çaldı. Üst karargâhtaki kişi barikatımızdan BM’nin üç arabasının güneye 
geçeceğini ve tel örgüleri açmamızı söyledi. Benim 8 yıllık askerliğimin 2 yılı burada geçti 
ama hiçbir zaman bu barikat açılmamıştı. Anormal bir şeyler oluyordu fakat ne olduğu-
nu hiç kestiremedim. Barikatı açtık, ben de merakla kenarda beklemeye başladım. Az 
sonra köşeden üç adet araba çıktı. Birinci araba Barış Gücü’nün bir askerî jipi idi. İkinci 
arabada bir tabut vardı. Üçüncü arabanın içinde de Roza Hanım vardı ve önümden ge-
çerken bana gülerek el salladı. Ben ise donakaldım. Bütün vücudumu bir sıcaklık sardı. 
Yere oturdum ve ağlamaya başladım. Demek ki, Vartan Dayı öldü ve cenaze töreni Rum 
tarafında olacaktı. Bir sokak gerimizde saatlerce cenaze hazırlandı, geçiş izinleri alındı. 
Nasıl oldu da ben bu olaydan haberdar olmamıştım? Hesapta ben onların hamisi idim. 
Roza Hanım’ın artık geri gelmeyeceğini anladım. Ama bu yakınlaşma böyle bitmemeliy-
di. Savaş bu kadar mı acımasızdı? Ölümü göze alıp bizimle beraber ateş altında kaldılar 
ama yine ölüm onları aramızdan aldı. O günden sonra, belki Roza Hanım gelir diye her 
gün evlerinin önünden geçtim. Ama heyhat, boşuna emek, olayın üzerinden 45 yıl geç-
mesine karşın içimde acısı kaldı. Hiç kabullenemedim. Hiç de unutamadım. Böyle bitme-
meliydi... Onlarla vedalaşamadım bile....”

21 Aralık 1963 kanlı Noel ve Rum saldırıları sonrasında Rum bölgesine geçmeyen 
ve 1970 yılında yalnız yaşadığı evinde hırsızlık amacıyla ve parasıyla mücevherleri-
ni çalmak isteyenlerce öldürülünceye kadar oturmaya devam eden tek Ermeni ise 
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politikaları artarak devam ederken, özellikle 21 Aralık 1963 sonrasında Kıbrıs Rum ve 
Yunan gazeteleri 1915 Sevk ve İskân Kanunu ile ilgili maksatlı ve yanlı yayınlarla Kıb-
rıslı Ermenileri Türklere karşı kışkırtmaya devam etmişlerdir.160 Olayların Kıbrıslı Erme-
nileri Türklere karşı kışkırtma halini alması üzerine Kıbrıslı Türkler de “millî bir davanın 
maksatlı olarak istismarını engellemek amacıyla” harekete geçerek, karşı propaganda 
girişimleri hızlandırmışlardır.161 21 Aralık 1963 sonrasında Türklerin temsil edilmedi-
ği fiilen ortadan kalkmış Kıbrıs Meclisi’nde 1915 olaylarının 50 yıldönümü nedeniyle 
özel oturumlar yapılmış ve Kıbrıs Rum hükümeti tarafından özel heyetler oluşturula-
rak Ermeni ileri gelenleriyle irtibata geçilmiştir. Adada Ermenileri kışkırtmaya yönelik 
girişimlerin artmaya başlaması üzerine Kıbrıslı Ermeni ileri gelenleri bir araya gelmiş 
ve yaptıkları toplantıda adada ve Türkiye’de yıllardan beri huzur içinde bir arada yaşa-
yan insanları örnek gösterilerek itidal tavsiye etmişlerdir.162 

Bu arada Berch Tilbian isimli Kıbrıslı Ermeni’nin Türkiye’yi suçlayıcı açıklamalar yap-
ması üzerine Nurshak Nalbantyan isimli Ermeni kadın buna, “Türkler her zaman yiye-
ceklerini benimle paylaştılar. 50 yıl önce meydana gelmiş olayları kullanmanın kime ne 
faydası var? Türklere karşı bu davranışların tek sebebi Rum tehditleridir” diyerek cevap 
vermiştir.163 Bu arada Victoria Kamyan isimli bir başka Ermeni kadın da aynı konuy-
la ilgili olarak “...50 yıl önce meydana gelmiş üzücü olaylardan bahsetmesek daha iyi 
olur. Berch Tilbian164 Kıbrıs’ta doğmuştur. Bu olayları nasıl bilebilir ki? Rum tarafında 
yaşayan Ermeni kadınların Rumlar tarafından vahşice öldürülmelerini nasıl bu kadar 
çabuk unutabilir ki? Rumlar ellerindeki Ermeni tutsakları istedikleri gibi konuşmaya 
zorlamakta serbestler, fakat 50 yıl önceden bahsetmek hiç de hoş değil” açıklamasını 
yapar.165 Aynı gün açıklama yapan Artin İdoyan ve eşi de Türkçe’nin kendi ana dilleri 
olduğunu, Türklerle Ermenilerin adada barış ve huzur içinde beraber yaşadıklarını, 
şu andaki bütün güçlüklere rağmen Türklerin Ermenilere gerek maddi gerekse yiye-
cek yardımında bulunduklarını belirtir.166 14 Ağustos 1965 tarihinde ise Mağusa’da 
daha önce EOKA tehditlerine maruz kalan Makar Cherchadiyan isimli bir Ermeni’ye 
ait bir yedek parça dükkânı havaya uçurulur.167 EOKA baskısından bunalan Ermeni-
ler ne yapacaklarını bilemez duruma gelirler;168 

159 Haysmig Mangoyan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın arkadaşı olduğu, eşinin ölme-
sinin ardından Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamaya devam ettiği ve 1970 yılında da parası için öldü-
rüldüğü ileri sürülmektedir. Öte yandan sanal ortamda gerek Haysmig Mangoyan gerekse doktor 
olan kocasının hayatını kaybetmesiyle ilgili radikal uçlar tarafından karşılıklı inanılması güç hikâyeler 
aktarılmaktadır. Sevgül Uludağ’dan aktaran www.yeniduzen.com. Ayrıca bkz... Agos Gazetesi, 29 
Temmuz 2011. 

160  Special News Bulletin, 30 Nisan 1965.
161  KTMA, Klasör No.61, 1970-E.
162  Special News Bulletin, 28 Nisan 1965.
163  Special News Bulletin, 27 Nisan 1965.
164  Söz konusu kişi daha sonra Rum Cemaat Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapar. Bazı resmi kay-

naklarda ismi Berj olarak verilmektedir. 
165  Special News Bulletin, 27 Nisan 1965.
166  KTMA, Klasör No.61, 1970-E.
167 Special News Bulletin, 17 Ağustos 1965.
168 KTMA, Klasör No.61, 1970-E. “Kıbrıs’taki Ermeni Cemaati” başlıklı rapor.
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ler, istemeyerek Rumların siyasî propaganda vasıtası durumuna düşmüşler ve bazıla-
rı gerek televizyonda ve gerekse basında zaman zaman Türkler aleyhine beyanatlar 
vermek ve toplantılar düzenlemek mecburiyetinde bırakılmışlardır. Ermenilerin bütün 
bu hareketlerinin büyük baskı ve tehdit sonucu olarak yapıldığı bilinmesine rağmen, 
Lefkoşa’nın Türk kesiminde rahat ve huzur içinde yaşayan Ermeniler, soydaşlarının bu 
hareketlerini tel’in etmeyi bir insani görev saymışlar ve 25 Nisan 1965 tarihinde gazete 
muhabirlerine verdikleri beyanlarla hislerini açıklamışlardır... Hadiselerin ilk günlerin-
de Türk kesiminde bulunan bazı Ermeniler, Rumlarla işbirliği yapmışlar ve ellerindeki 
telsiz cihazları ve telefonlarla Rumlara bilgi vererek, Türkleri imha için giriştikleri saldı-
rılarda kendilerine yardımcı olmuşlardır... Durum bu merkezde olduğu halde, Türkler 
hiçbir zaman Ermenilere karşı düşmanca hisler beslemediler ve düşmanca muamelede 
de bulunmadılar. Çünkü Kıbrıs’ta Türklerle Ermeniler senelerce ahenkli bir şekilde kar-
deşçe yaşamışlardır. Hadiselerin başlamasından sonra Türk tarafında kalan Ermenilere 
Türkler yine kardeşçe muamele etmişler, kendilerine iaşe ve yiyecek dâhil her türlü yar-
dımda bulunmuşlardır....” 

Sonuç

Taşınmaz mallarını Türk tarafında bırakarak kendilerini EOKA’nın insafına bırakan 
Ermeniler ayrıca geride bıraktıkları mallarıyla ilgili olarak dokuz kişilik bir yönetim 
kurulundan oluşan “Yerlerinden Olan Ermeni Mal Sahipleri Cemiyeti” isimli bir dernek 
kurmuşlardır. Tehditler karşısında ne yapacaklarını bilemeyen Ermeniler ise şantaj-
lara daha fazla dayanamayıp ve önce Rum kesimine, daha sonra da ada dışında 
özellikle İngiltere, ABD, Fransa ve Kanada’ya göç etmeye başlarlar. 

Ermeniler, ağırlıklı olarak adaya gelmeye başladıkları 1909 Adana Olayları, 1915 
Sevk ve İskân Kanunu ve 29 Ekim 1923 sonrasında Türklerle neredeyse hiç problem 
yaşanmamışlardır. Örnek alınabilecek kadar güzel, uyumlu ve barış içerisinde kom-
şuluk ilişkileri yaşanmış ve adada Türklerle Ermeniler arasında özellikle Rumlara kar-
şı adı konulmamış bir dayanışma olmuştur. Ermeni nüfusu adada 1963 yılına kadar 
geçen süreçte 150 ile 3.000 arasında değişmiştir. Bu konudaki tek istisna ise 1916 
yılından itibaren adaya getirilen Legion D’Orient mensubu Ermenilerin aileleridir. 
Bu Ermeni aileler de zaman içinde farklı ülkelere göç ettiklerinden ortalama nüfus 
3.000 civarında olmuştur. 21 Aralık 1963 tarihinde EOKA’nın başlattığı saldırılar sı-
rasında adadaki Ermenilerin korunması ve taşınmaz mallarının emniyet altına alın-
ması ise 1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları’na bağlı olarak konuşlanan Kıbrıs Türk 
Kuvvetleri Alayı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün adada tamamı Kıbrıs Rum 
kesiminde olmak üzere 2.000 civarında Ermeni yaşamaktadır ve etnik kimliklerini 
korumak bağlamında büyük bir gayret sarf etmektedirler. Gerek KKTC gerekse Tür-
kiye ise Ermenilere yönelik iyi niyetli tutumunu her zaman göstermektedir. Bunun 
son örneği ise 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sonrasında Lefkoşa’nın Türk kesimin-
de kalan eski Ermeni taşınmazlarıyla Melikyan-Ouzounian İlkokulu ve Sourp Asd-
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Ermenilere devredilmesidir. Bu arada 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında kaybolan 
ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayanlardan birisi de Değirmenlik’te ya-
şayan Rosa Bakalian isimli bir Ermeni’dir. 
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KIBRIS MESELESİNİN VE 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN 
SOVYETLER BİRLİĞİ KAMUOYUNA YANSIMASI

Giriş

1. Kıbrıs Adası’nın Adı, Tarihi ve Siyasî Coğrafyası: 

Kıbrıs Adası’nın tarihi çok eski çağlara kadar uzanmaktadır. Kıbrıs Adası’nın tarihi 
incelendiğinde on bin yıllık bir geçmişi olduğu görülür. On bin yılın yedi bini tarih 
öncesi çağlara ait olup Akdeniz kültürüyle yakından ilgilidir. Kıbrıs Adası coğrafi ko-
numu bakımından Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan merkezi bir 
bölgede bulunmaktadır.1 Kıbrıs adasının ismi2 M.Ö. 1500’de Mısır kitabelerinde “İsj” 
diye yazılmış, daha sonra “Alaşin” şekline dönmüş, eski İbrani belgelerinde Kittim 
olarak kaydedilmiştir.3 Kıbrıs sözcüğünün “bakır” anlamındaki Sümerce Zubar sö-
zünden türetildiği söylenmektedir. 

1*  Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi PhD Doktarant.
  Soyalp Tamçelik, and Burcu Ayhan, Geopolitical Theories and Cyprus – The Importance of Cyprus 

Island in Geopolitical Theories, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2013, s. 4-8.
2 Kazakistan Avrasya Milli Üniversitesinde gerçekleşen “Eski Türk Yazıtları, Paleografya ve Yazı Tarihi” 

adlı Uluslararası Konferansta Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Dil Komitesi Başkanı Prof. Dr. 
Erden Kazhıbek Kıbrıs Adasının ismiyle ilgili konuşmasında adanın isminin “Alash” ve adanı ikiye ayı-
ran da Beşparmak dağları olduğunu vurguluyor. Tabii ki, bu Kazak Türklerinin “Alash” ismini Türklerin 
ortaya çıkış menşeyi hakkında kutsal saydığından tarihi Türk mekânlarında böyle isimlendirmeleri 
vermeleri gayet doğaldır. Kıbrıs ismiyle ilgili adlarda önce “İsj” daha sonra “Alashin” olarak yazıldığını 
gördüğümüzden bir ihtimale göre Kazak Türklerinin görüşleri de doğru olabilir. Fakat Kıbrıs adası-
nın bu ismiyle ilgili bu teorinin ne kadar doğru olup olmadığına dair elimizde kesin bir belge yoktur. 
Ancak yine de bunu bir versiyon olarak kabul edebiliriz. Haberin alınan vakti ve saati; 21.01.2001. 
14.26. http:// kazinforum.kz/kaz/article/1164363

3 Cevat R. Gürsoy, “Kıbrıs Müşahedeleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
Cilt XX, S 3/4, Ankara, 1962, s. 165; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-I”, Kıbrıs 
Mektubu, XV (2002) 5, s. 38-43; Sadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ 
Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2003, s. 151.

Dinora ZHUMATAYEVA*
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi PhD Doktarant
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ile de anılırdı. Mısırlılar ve Hititliler zamanında “Alaşya (Alasya) ve Asi”, Finikeliler dev-
rinde ise “Hetim” ismi ile anılırdı. Eski zamanlara ait muhtelif menşeli vesikalarda 
Laşya’nın, Kıbrıs’ın adı olduğu hakkındaki hipotez Ohnefalsch–Richter’in 1885’de 
Tamassus civarında bulduğu Apollon Alasiotas (Alaşya’nın Apollon’una) vakfedil-
miş Yunanca ve Fenike’ce yazılı bir “billingue’e” dayanıyordur.4 Avrupa dillerindeki 
bakırın ismi bu Ada’nın isminden çıkmıştır. Bakırın Latincesi “Cuprum”dur ki, “Kıb-
rıs–Cyprus” kelimesinden çıkmıştır5. Yunanca “Kypros”, İtalyanca “Cipro”, Fransızca 
“Chypre”, İngilizce “Cyprus”, Almanca “Cypern”, Arapça “Kubrus” ve Türkçe “Kıbrıs” 
şekilleri bakırın yabancı dillerdeki karşılığı olan İngilizce “Copper”, Almanca “Kup-
fer”, Fransızca “Cuivre”, bakırın mı adaya ismini verdiği, yoksa bu zengin cevherle-
rin mi adadan ismini aldığı malûm değildir. Kıbrıs Jeoloji Dairesinin Müdürü bakır 
madenciliğinin Romalılar ve hatta Fenikeliler zamanında mühim bir faaliyet teşkil 
ettiğini ve bazı müelliflerin, bakır kelimesinin adanın isminden neşet ettiği kanaa-
tinde bulunduklarını kaydeder.6 Kıbrıs’ta ilk yerleşimin arkeolojik verilere göre M.Ö. 
7000–3900 dönemine rastladığı ve elde edilen bulguların Anadolu ve Mezopo-
tamya kültürlerine benzer olduğu gösterilmiştir.7 Bilimsel araştırmalar neticesinde 
Kıbrıs’a ilk yerleşenlerin tarih öncesi devirlerde meydana gelen bir çöküntü sonu-
cunda Anadolu’nun Hatay ve Mezopotamya bölgesinden geldiler.8 Yani Yunanlı-
larla hiçbir alakası yok olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda son kazılardan elde 
edilen bulgulara göre, Kıbrıs’a ilk yerleşen insanların da Anadolu’nun Hacılar ve Ça-
talhöyük yörelerinden geldikleri ortaya konulmaktadır.9 Dolayısıyla, eski Anadolu 
halkı ile Kıbrıs’a ilk yerleşenlerin aynı kökenden olduğu söylenebilir. Ayrıca Kudüs’e 
giderken kısa bir süre için Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupalı hacıların tutmuş oldukları 
seyahat günlükleri, ortaçağlar ve Yeniçağlar süresince, Kıbrıs’ta yaşamış olan halklar 
hakkında oldukça ilgi çekici bilgiler vermektedir.10 

Avrupalı hacılar, Kıbrıslıları dikkatli bir biçimde gözlemişler ve bunların bir kısmı 
gözlemlerini yazıya geçirmiştir. Bu gözlemlerin bir kısmı şüphesiz hayali, bir kısmı 
ise gerçeği yansıtmaktadır. Türklerden önceki durumu göstermesi bakımından bu 
hacıların Kıbrıslılar için yaptıkları tespitler büyük bir önem taşımaktadır. Kıbrıslıların 
yaşam tarzı ve hatta kişilikleri bu gözlemlerle anlaşılır hale gelecektir.11 Akdeniz’in 
Doğu ucunda yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya adalarından sonra Akdeniz’deki en 

4 Füruzan Kınal, “İlk Çağlarda Kıbrıs”, Belleten C. XXVIII, s. 109–112, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1964, s. 401.
5 H. Fikret Alasya, Tarihte Kıbrıs, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi, Lefkoşa, 1998, s. 1; Yavuz 

Ercan, “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu Paneli”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, S 35/36, Ankara, 2005, s. 386.

6 Gürsoy, 1962:165.
7 Ahmet Aydoğdu, Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları “Annan Planı ve Referandum Süreci, BRC Basım ve 

Matbaacılık, Ankara, 2005, s. 1.
8 H. Fikret Alasya, “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Haz: Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, 

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Bölgesi Yayınları, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1975, s. 83. 
9 Arif Erzen, “Kıbrıs Tarihine Bir Bakış”, Milletlerarası I. Kıbrıs Sempozyumu, Lefkoşa, 1993, s. 80.
10 Akif Erdoğru, Kıbrıs’ta Osmanlılar, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa, 2008, s. 1.
11 Erdoğru, 2008:1.
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Güneyde Mısır kıyılarından 370, Kuzey–Batı’da Rodos’tan 400, Girit’ten 500 ve de 
Yunanistan’dan 800 kilometre uzakta olduğu, Anadolu kıyılarından sadece 70 ki-
lometre mesafede bulunmaktadır.13 Kıbrıs, Akdeniz’in kuzey–doğu bölgesinde 340 
derece 33 dakika ve 350 derece 41 dakika kuzey enlemleri ve 320 derece 2014 dakika 
ve 340 derece 35 dakika doğu boylamları arasındadır.15 

Kıbrıs’ın yapı ve yeryüzü şekilleri itibariyle Anadolu’nun güney kıyısı boyunca uza-
nan Toros sistemi ile bağlı olduğu bilinmektedir. Kıbrıs Adası, temelde derinliği 
birkaç yüz metre ile ifade edilebilecek olan deniz platformu vasıtasıyla Anadolu’ya 
bağlı bulunmaktadır.16 Doğu–batı mesafesi 225, kuzey–güney mesafesi ise 93 ki-
lometre olup yüzölçümü 9251 km2’dir. Çeşitli strateji uzmanları bu denizi coğrafi 
mevki açısından üç bölgeye ayırmıştır. Cebelitarık–Malta Adası arasına Batı Akdeniz, 
Malta Adası ile 270 boylam arasında kalan bölgeye Orta Akdeniz, bu boylamın do-
ğusunda kalan bölgeye Doğu Akdeniz denilmektedir.17 İlmi araştırmalar, Türkiye’nin 
Hatay ilindeki dağ ve ovaların 130 km güney–batıda Kıbrıs’ta deniz seviyesi üzeri-
ne çıkarak aynı özelliklerle devam ettiğini göstermektedir. İskenderun Körfezi’ne 
doğru uzanan Kıbrıs, Pleistosene devrinde Anadolu’dan ayrıldı.18 Görüldüğü gibi 
Kıbrıs Adası, Yunanistan’ın iddia ettiği şekilde bir Yunan Adası değildir. Jeolojik ve 
iklim olarak da Anadolu’nun bir parçası konumundadır.19 Anadolu yarımadasına 

12 Soyalp Tamçelik, Kıbrıs Adasının Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi, Türk Kültürü, XXXIII (1995) 386, s. 
321-324; Kemal Akmaral, Kıbrıs Türkü’nü İmhayı Hedefleyen Akritas Planı ve Annan’a dek uzanan 
Planlar Süreciyle Kıbrıs, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul, 2004, s. 41; Ertuğrul Önalp, Geçmişten Gü-
nümüze Kıbrıs, Berikan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2010, s. 31; İsmail Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa 
Bir Bakış”, Ed: İrfan Kaya Ülger, Ertan Efegil, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi (Bugünü ve 
Yarını), 2. Baskı, Ahsen Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 9; Soyalp Tamçelik, Kıbrıs’ta Güvenlik Stratejileri 
ve Kriz Yönetimi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yayınları, Ankara, 2009, s. 34-38; Soyalp Tam-
çelik and Hayati Aktaş, “The Importance of Cyprus Island in Geopolitical Theories”, 24-25 November 
2010 International Conference: The East Mediterranean and Cyprus: Economic and Politic Relations: 
Cooperation and Integration from Past to Future by the American University Girne - Cyprus, Faculty 
of Business and Economics Department of Political Science and Public Administration Department 
of International Relations, GAU Press, TRNC, 2011, s. 63-6; Soyalp Tamçelik “Kıbrıs’ın Batı Dünyası 
Açısından Jeopolitik Önemi ve Siyasî Algılamaları”, II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu – (21–25 Ekim 
2010 İzmir), Cilt III, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Adına Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Ulvi Keser, Motif 
Matbaacılık, Ankara, 2011, s. 225-229; Soyalp Tamçelik, “Jeopolitik Teoriler Açısından Kıbrıs’ın Öne-
mi”, Center for Turkish Studies Portland State University, Occasional Paper Series Vol. 3—No. 1, 
Published by the Center for Turkish Studies & The Contemporary Turkish Studies Program, http://
www.pdx.edu/turkish_studies_center, August 2011, s. 1-6. Tamçelik and Ayhan, 2013: 8-11; Gömeç, 
2003:151.

13 Sadi Somuncuoğlu, Arka Kapımıza Dayandılar Kıbrıs’ta Sirtaki, Boyut Tan Matbaası, Ankara, 2002, s. 
21; Önalp, 2010:3.

14 Bazı kaynaklarda 17 olarak verilmiştir.
15 Engin Berber, “Kıbrıslı Rumların Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki Etkinlikleri”, Yay Haz: Ulvi Keser, Birinci 

Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Motif Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 31.
16 Kıbrıs’ın Tarihi Gelişimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulus Ofset Tesisleri, Lefkoşa, 1984, s. 1.
17  Dursun Yıldız, Doğan Yaşar, Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç, Truva Yayınları, İstanbul, 2012, s. 18. 
18 Alasya, 1998:2.
19 Nesrin Demir, “Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde Kıbrıs Sorunu”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Der-

gisi, Cilt 15, Sayı 1, Elazığ, 2005, s. 348. 
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olup, ekonomisinin temeli ziraattır ve milli gelirinin %22’sini oluşturur. Adanın esas 
gelir kaynaklarından biri de narenciyedir. Seralarda turfandacılık yapılır. Zeytincilik 
de önemli bir gelirdir. Tarımın yanı sıra hayvancılık ve madencilik de vardır. Doğu 
Akdeniz’in Kuzey–Doğu köşesindeki bu yer tarihte, Doğu–Batı ticari ilişkilerinde bir 
uğrak yeri, hatta bir Pazar olma vasfını kazandırmıştır. Kıbrıs Adası, tarih boyunca 
Orta Doğuya açılmak isteyen devletler için, vazgeçilmez stratejik ve ticari bir üs ola-
rak görüldü. Akdeniz ticaret ve fetih yolu olma özelliğine sahiptir. Geçmişin uygar-
lıkları Akdeniz Kıyılarında ortaya çıkmış, büyük hanedan ve krallıklar bu bölgede 
kurulmuştur. Yüzyıllardan beri Kıbrıs stratejik önemini hep korumuştur. Kıbrıs’ın asıl 
jeopolitik ve stratejik önemi dünyanın en büyük deniz ulaşım bölgesi ve koridoru 
üzerinde oluşundan kaynaklanmaktadır. Kıbrıs, Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine 
bağlayan yolların üzerinde bulunduğundan stratejik bir konumdadır.20 

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs yüzyıllar boyu politik, ticari ve askerî egemenlik mücadele-
sine sahne olmuş, yakın çağlarda da modern donanmalara ev sahipliği yapan jeo-
politik alan olmuştur. Özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, dünya ticari ve sanayi mal 
akışının olduğu stratejik bir konuma haizdir. Dolayısıyla bu bölge, son birkaç yüzyıl-
dır Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika ile Osmanlı dönemi dâhil Türkiye’nin çok 
yönlü egemenlik mücadelesi verdiği bir bölge olma özelliğine de sahiptir. Bölge-
nin, dünya deniz ulaşımının kalbi olması özelliği sebebiyle geliştirilen politik–askerî 
stratejiler açısından da Kıbrıs, Akdeniz stratejisinin önemli kilit noktalarından biridir. 
“Batmayan uçak gemisi”21 olarak nitelenebilecek Kıbrıs ve Akdeniz’in bölgesel gü-
venliğe katkısı büyüktür. Kıbrıs, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’i, Süveyş Kanalı’nı, bu 
bölgeden geçen bütün deniz ve hava yollarını, Kızıldeniz ile İran Körfezi’nin tama-
mını kontrol edebilecek durumdadır.22

2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sovyetler Birliğinin Kıbrıs Politikası:

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki, II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan Soğuk Sa-
vaş ABD–Sovyet Birliği arasındaki iki kutuplu küresel bir çekişmedir. Bu temel olarak 
Avrupa’nın parçalanmış küresel imparatorluğunun mirası üzerinde bir rekabettir. 
Her ne kadar iki tarafta da askerî bir güç olsa da, ABD doğasından kaynaklanan bir 
avantajı vardı.23 SSCB’ye baktığımızda, çok geniş bir alanı kapladığını görmemize 

20 Ahmet Şükrü Esmer, “Kıbrıs, Dün, Bugün, Yarın”, Hazırlayan. Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Ya-
rın, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Bölgesi Yayınları, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1975, s. 75

21 Soyalp Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Geçişi (1878-1919) - Bâb-ı Âli Hariciye Nezareti Arşivine 
İstinaden Kıbrıs’ın Siyasî Tarihi ile İlgili Bir Belgenin Hukuk, Siyasal ve Siyasal Sosyoloji Açısından 
Yeniden Değerlendirmesi, Okman Basımevi, Lefkoşa, 1997, s. 17-19; Şenol Kantarcı, “Kıbrıs’ta “70 Bin 
Kişilik” Yeni Bir “Türk Askeri Üssü” Kurulmalı”, 2023 Dergisi, (2004) 36, s. 37.

22 Aydın Olgun, Kıbrıs Gerçeği 1931-1990, Demircioğlu Yayınevi, Ankara, 1991, s. 4; Tamçelik and Ay-
han, 2013:22-26.

23 George Friedman, Gelecek 100 Yıl. 21. Yüzyıl İçin Öngörüler, Çev; İbrahim Şener, Enver Gürsel, Pega-
sus Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009, s. 46.
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ıkarşın, tıpkı kendisinden önceki Rus Çarlığı gibi karalar arasında sıkışmış vaziyette-

dir. ABD’ye gelirsek aynı büyüklükte olmakla beraber dünya okyanuslarına kolayca 
geçiş şansına sahiptir. 

SSCB II. Dünya Savaşından galip çıksa bile kendi sınırlarıyla direk sıcak denizlere 
inemiyordu. Bu de demek ki, ABD’nin kolaylıkla Sovyetleri kapsayabilir ve böyle-
ce kıskaç altına alabiliyordu. Nasıl, Norveç’te North Cape’den Türkiye’ye, Aleutiyan 
Adalarına kadar Birleşik Devletlerin müttefikleri tarafından kemer oluşturulmuştur 
ve bütün bunlar SSCB’nin güvenliğini tehdit ediyordu. Ayrıca SSCB, Montreux Bo-
ğazlar Sözleşmesinin getirdiği düzeni, Boğazları, Karadeniz’e kıyısı olmayan dev-
letlerin savaş gemilerini tümüyle kapayamaması Sovyet güvenliği için her zaman 
tehdit olarak algılıyordu. SSCB, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin SSCB’ye karşı 
düşmanlık yürüttüğünü bahane ederek, 17 Aralık 1925 tarihinde Paris’te imzala-
nan ve süresi de 7 Kasım 1945’te bitecek olan “Türk–Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık 
Antlaşması’nın” 19 Mart 1945’te mecburen feshine zorlandığını açıklandı24. Burada 
Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov’un ve SSCB’nin takındığı siyasette şunu anlamakta 
güçlük çekmiyoruz. Bütün bu olup bitenden ancak Türkiye sorumlu olarak tutulu-
yor. Aslında Türkiye, 20 yıldır Türk dış politikasının temeli olan ve iki ülke arasındaki 
dostluğun simgesi haline gelmiş bulunan bu antlaşmaya çok önem vermekteydi.25 
Bu sebeple Türk Hükümeti 7 Nisan’da verdiği cevapta Sovyet Hükümetinin ne gibi 
teklifleri olduğunu sordu ve iki tarafın da menfaatlerine uygun bir diğer paktın ya-
pılabileceğini bildirdi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper ile Sovyet Dı-
şişleri Bakanı arasındaki 7 Haziran 1945’teki görüşmede Molotov, bir yeni paktın 
imzalanmasından önce iki ülke arasında bazı meselelerin çözümlenmesi gerekti-
ğini söyledi.

Bu meseleler şunlardır: 

- 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması ile tespit edilen Türk–Rus sınırında deği-
şiklik, yani SSCB lehine bazı düzeltmeler yapılması, 

- Herhangi bir saldırı karşısında ortak savunmayı sağlamak üzere Boğazlarda Sov-
yetlere üsler verilmesi,26 

- Montreux Sözleşmesinin yeniden gözden geçirilmesi prensibi üzerinde iki hükümet 
arasında bir anlaşma.27 

Ancak Selim Sarper Molotov’a verdiği cevapta ilk iki isteği reddetti. Montreux Söz-
leşmesi ise sadece Türk–SSCB’ni değil, bütün taraf devletleri ilgilendirdiği için on-

24 Hakov Dj, Politika Pravitelstva A. Menderesa, Sozdanie Voyenno–Politicheskogo Bloka Na Blizhnem 
Vostoke Posle Vtoroy Mirovoy Voyni (1950–1955 gg), “Etudes Balkanigues” No:2, 1969’dan ayrı ba-
sım, Sofya, s. 52.

25 Hüner Tuncer, İsmet İnönü’nün Dış Politikası (1938–1950) kinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, Kaynak 
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 159–160.

26 Naci Baydar, Avrupa Birliği–Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Beta Basım, İstanbul, 2004, s. 9.
27 Gönlübol, 1996:193.
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ı ların da görüşlerine başvurulması gerektiğini öne sürdü. Böylece Türkiye SSCB’ye 

boyun eğmeyerek isteklerini reddetti. Bunun üzerine SSCB 1945 yılından itibaren 
Türkiye üzerinde ağır bir siyasal baskı uygulamaya başladı. Burada SSCB, II. Dünya 
Savaşından sonra Türkiye’nin ABD yanlısı siyaset güttüğünü ve SSCB arasındaki iyi 
komşuluk anlaşmasına karşı geldiğini vurguluyor. Aslında Türkiye’yi ABD’nin kuca-
ğına atan ta kendisidir. Çünkü Türkiye SSCB isteklerine karşı bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğünü korumak amacında ABD’ye yanlısı politika izlemeye başladı. 

Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, Türkiye SSCB’nin silahlı saldırısına uğradığı tak-
dirde, tek başına da olsa, karşı koymaya kararlı olduğunu çeşitli yollardan dünyaya 
bildiriyordu. 1953 senesine gelindiğinde artık ortada Stalin yoktu ve SSCB 30 Mayıs 
1953’te resmen “Bizim Türkiye Cumhuriyetinden herhangi bir toprak talebimiz yoktur, 
Boğazlara gelirsek barış içinde o sorunu da çözeceğiz” diye ilan ettiler.28 Ocak 1956’da 
Türkiye’nin SSCB Büyükelçisi Kemal Kavura, Vorachilov tarafından kabul edildi ve 
devamla; “Eğer komşularımız gerçekten iyi komşuluk ve barış içinde yaşamaya hazırsa, 
biz de her zaman hazırız” diyordu.29 İki ülke arasındaki ilişkileri tekrar gözden geçire-
rek yeni yönetimi yoklamak amacıyla 31 Mayıs’ta SSCB, Türkiye’deki yeni hükümeti 
tanıdığını açıkladı. 28 Haziran’da Gürsel’e bir mesaj gönderen Kruşçev, Türkiye’nin 
ikili ilişkileri geliştirmek konusundaki niyetini paylaştıklarını, ancak iki ülke arasında 
çözümlenmesi gerekli birtakım sorunlar bulunduğunu belirtti. Kruşçev, Türkiye’nin 
on yıldan beri izlemekte olduğu Batılı güçlerin askerî bloklarına katılma politikası-
nın sonucunda SSCB ile arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine aykırı davranışlarda bu-
lunduğunu, Moskova’nın Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu güç durumu değerlen-
direbildiğini belirtti.30 Aynı zamanda 6 Ağustos 1960’ta Türkiye’nin Moskova Büyük 
Elçisi olarak atanan Fahri Korutürk, Brejnev tarafından kabul edildi. Korutürk, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin iyi komşuluk taraftarı olduğunu söyledi. Brejnev de Türkiye’nin 
samimi görüşlerine katıldıklarını ve SSCB’nin Lenin’in gösterdiği kutlu yoldan değiş-
meyeceğini vurguladı.31 Gürsel 8 Temmuz’da, Kruşçev’in mesajını yanıtladı. İki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Kruşçev’in samimi arzularına aynı şe-
kilde katıldığını belirtti. Fakat Türkiye’nin NATO ve CENTO’ya üye olmaları iki ülke 
arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine geliştirilmesinde engel olmadığını bildirdi. 1960 
yıllardaki Türk–Sovyet ilişkilerinde beklenen iyileşmenin uzak olduğu 1961 yılında ar-
tık kesinlik kazandı. Çünkü SSCB 3 Şubat 1961’de Türkiye’ye bir nota göndererek ABD 
ve NATO füzelerinin Türkiye’de konumlanması kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. 

Türkiye ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak kendi güvenliğini sağlamak ama-
cında gerekli önlemlerin alınmasında hiçbir sakınca görmediğini ileri sürdü ve bu-
nalım 1962 Küba Füze Bunalımı sırasında doruk noktasına ulaştı. Fakat iki devlet 
arasındaki buzların yavaş erimeye başlaması olarak Kruşçev’in Cumhuriyet gazete-
sine verdiği “Atatürk ve Sovyet–Türk İlişkileri” başlıklı demecinde: 

28 Chernikov, 1977:98; BCA, 030.01.61.376.17.
29 Chernikov, 1977:99.
30 Melek M. Fırat, 1960–71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1997, s. 46.
31 Pravda, Pazar 7 Ağustos 1960, No:220 (15334), s. 1.
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ı“10 Aralık 1963’te Atatürk’ün vefat edeli yirmi beş sene oldu. Bizim halkımız ve devle-

timiz Atatürk’ü çok iyi biliyor. Çünkü Türkiye’nin bağımsızlık ve kalkınma döneminde 
yaptığı büyük işler dönemini Atatürk Devri olarak nitelendiriyoruz. Günümüzde Türk–
Sovyet ilişkilerinde SSCB daima iyi komşuluk taraftarıdır. Kara Denizi barış ve ticaret 
denizi olmasını istiyoruz. Ayrıca Türkiye’nin 17 Aralık’ta BM’de alınan karara32 sağdu-
yuyla verdiği olumlu oyu iki devlet arasında dost ve iyi komşuluk taraftarı olduğunu be-
lirtiyor. İki devlet arasında ticari, ekonomi ve kültürel alanlardaki ilişkileri geliştirirsek, 
savaş karşıtı tavırlarımız desteklenecektir. Çünkü kültürel ilişkiler sayesinde iki devlet 
bir birini iyi tanıyabilir ve neticede karşılıklı güven ortaya çıkar. İki devlet arasındaki iyi 
komşuluk politikası yürürlüğe koyulursa Kahraman Atatürk prensiplerine uyulacaktır. 
SSCB daima iyi komşuluk için Türkiye ile ilişkiler yürütmeye hazırdır”.33 

Demesi neticesinde iki devlet arasındaki buzların erimeye yüz tuttuğunu söyleyebi-
liriz. Hal böyle iken SSCB’nin Türkiye ile paralel yürüttüğü Akdeniz politikası da aktif 
bir rol almaya başladı. Çünkü SSCB II. Dünya Savaşından galip çıktıktan sonra, yeni-
den milli hedeflerine döndü. Rusya’nın dış politikasının ana hedeflerinde kuşkusuz 
“Sıcak Denizlere” inme politikası hiçbir zaman geri plana itilmemişti. Çünkü yukarı-
da bahsettiğimiz gibi SSCB, savaştan sonra Türkiye ile arasındaki sınır değişikliğini 
ve Boğazlarda üs istemesi bunun açık bir delilidir. Fakat Savaş sonrası Rusya, “Sıcak 
Denizlere” inme politikasında kendine rakip olarak İngiltere’yi görüyordu ve bütün 
stratejik hesaplarını bu devlet üzerine kurmaktaydı.34 Çünkü Doğu Akdeniz’de bulu-
nan ve stratejik önemi olan Kıbrıs’ta İngiltere’nin bulunuşu Sovyetlerin güneye sar-
kabilmelerini engellemekte idi. Bundan ötürü, SSCB ilk iş olarak İngilizleri Kıbrıs’tan 
atmak istemiştir. Savaş yıllarında, bu amaçla yetiştirdikleri Rum Komünistleri Kıbrıs’a 
yollanmış ve Rum Halkının Enosis, yani Yunanistan’la birleşme arzularını sürekli ola-
rak kışkırtmıştır.35 Kıbrıs Buhranında ve günümüze kadar Kıbrıs tarihinde önemli rol 
üstlenen AKEL Komünist Partisinin36 14 Nisan 1941’de (Çalışan Halkın Yenileşme 
Partisi) kurulmuş olması da bu bakımdan ilgi çekici olduğunu gözden kaçmıyor. Bu 
parti yasadışı bir siyasî yapılanmaya sahipti.37 İngilizler toplumsal sükûnete yönelik 
yeni siyasetleri çerçevesinde hareket ederek komünistler ile işbirlikçilerinin eylem-
lerini bastıracak önlemler almadılar. Çünkü Kıbrıs’ın stratejik konumu ve Almanlar 
tarafından işgal edilmesi tehlikesi yüzünden, İngilizler savunmaya yönelik büyük 
savunma merkezleri inşa etmeye başladılar. Nazilerin olası bir saldırısı karşısında 

32 Nükleer bombaların yayılmaması hakkında.
33 Sosyalist Kazakistan, Salı 14 Aralık 1963, No:267 (12313), s. 1.
34 Şahin, 2008:864.
35 Aziz Aysel, “1964 Yılında Kıbrıs Buhranı ve Sovyetler Bitliği”, S.B.F Dergisi, C XXIV, S. 3, 1968, s. 167.
36 Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Rum Komünist Partisinin (AKEL) 3-6 Mart 1966 Tarihli XI. Kurultayında Aldığı 

Enosis (İlhâk) Kararı ve SSCB’nin Kıbrıs Politikası”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Türkçe 
Bildiriler, Tarih – Kıbrıs Sorunu, Cilt 2, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınla-
rı: 7, Mağusa, 1999, s. 4-11; Şevki Kıralp, “AKEL ve Kıbrıslılık”, Der; Mehmet Hasgüler, Murat Özkaleli, 
Kıbrıs’ta Kimlik ve Değişim Post Annan Sürecinde Ada, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011, s. 268. AKEL, 
selefi Kıbrıs Komünist Partisi’nden oldukça farklı bir Kıbrıs Politikası ile sahneye çıkmıştır. Partinin ilk 
başlarda üstlendiği görev Enosis’in gerçekleştirilmesi için mücadele etmek olmuştur. 

37 Druşotis, 2007:2.
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amaçladılar. Bu arada İngiltere’nin farklı bir planı daha vardı. Bu plan ise SSCB ile 
Almanya’ya karşı ittifak oluşturulmasıydı. Bunun neticesinde İngiltere ile AKEL ara-
sındaki ilişkiler normal bir sürece girmeye başladı. 

İki müttefikin Nazilere karşı bir cephede bulunması adadaki komünistleri de etkile-
di ve Nazizm karşıtı olarak İngiliz ordularına gönüllü olarak katılanlar oldu. Bununla 
birlikte İngilizler savaş zamanında Yunanistan’daki Komünistlerin denetimindeki 
ELAS (Yunan Halk Kurtuluş Ordusu) ile AKEL’in Kıbrıs toplumundaki faaliyetlerine 
göz yummaya mecbur oldu. 8 Mayıs 1945’te savaşın sona ermesinden sonra, iki 
müttefiklerin yolları tamamen ayrıldılar ve ortaya yeni sahneler çıktı. Yeni rekabet 
senaryosu artık Nazi karşıtı değil, doğu ile batı arasında şekillenmeye başlamıştı. 
Bu cepheleşmeler beraberinde “Soğuk Savaşı” getirdi. Bu değişen durum netice-
sinde Kıbrıs’ta İngiltere sömürgeciliğine karşı Rum Toplumu tarafından millî bağım-
sızlık hareketleri38 başladı. İngiltere adadaki hâkimiyetini kaybetmemesi yolunda, 
Rumların milli hareketlerine “böl ve yönet” taktiğini kullanmaya başladı ve Türkiye 
ve Yunanistan’ı Kıbrıs meselesinde taraf haline getirdi. Bu dönem Sovyet basının-
da Kıbrıs’taki toplumlar arasındaki olup biten siyasî olayları adanın kendi içindeki 
problemi olarak gösteriliyordu. Kıbrıs’taki bu atmosferin yaratılmasındaki asıl kış-
kırtmacıların başta emperyalist İngiltere ve NATO, ABD olduğu vurgulanıyordu.39 
Fakat SSCB stratejik hesaplarının İngiltere üzerine hesaplamasının kısa zamana da 
yanlış olduğunu fark ederek İngiltere’nin yerini ABD’nin aldığını anladı. 

1947 yılında Hindistan’da İngiliz yönetimi son bulmasının ardından İngilizlerin 
Ortadoğu’da kalmalarının asıl amacı ortadan kalkmıştı. Soğuk Savaşın başladığı bu 
tarihlerde İngiltere’nin bu bölgeden sessiz sedasız ayrılması stratejik bir hata olur-
du. Çünkü İngiltere’den boşalan bu bölgeye zaten tarihten gözleri olan SSCB’nin 
doldurması hiçte sürpriz değildi. Böyle bir durum Batı ve perde arkasından el uza-
tan ABD’nin çıkarlarına uygun düşmezdi. Netice itibariyle SSCB adıyla yeniden 
biçimlenen Rus emperyalizmi Doğu Akdeniz ve Ortadoğu politikasında aktif bir 
rol üstlenmeye başladı. Örneğin, hepimize malum olan 1948 yılında İngiltere’nin 
adaya verdiği “Muhtariyet Anayasası” Başpiskopos Makarios, Rumlar ve komünistler 
tarafından reddedilmişti. Bu olayda komünistler aktif olması, SSCB tarafından yöne-
tildiğini söyleyebiliriz. Diğer bir örnek ise Yunanistan’da komünist Markoscuların iç 
savaş çıkardıkları bir sırada Kıbrıs’ta da komünistlerin, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak için 
faaliyetlerinin artmalarıdır.40 Nitekim SSCB’nin yürüttüğü bu politika Batı ve ABD’de 
bir paniğe yol açtı. Bunun neticesinde, İngiltere Ortadoğu ve Akdeniz’den çekilir-
ken bölgeye olası Sovyet müdahalesini önlemek ve bölgeyi kontrol altında tuta-

38 Daha doğrusu Rumların nihai hedefi bağımsızlık değildi, Yunan anakarasına bağlanma Enosis hare-
ketleri idi diyebiliriz.

39 Chakhbazov B.A, Problema Kipra v Politike Turtsii v 1960–1980 gg, Ordzhonkidze, 1983, s. 3; Chma-
rov, 1982:3–4.

40 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914–1980, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1983, s. 529.
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rulan İsrail’dir, diğer ikisi de, 1960’ta Kıbrıs’tan ayrılırken elde etmiş olduğu Ağratur 
ve Dikelye üsleridir.41 SSCB, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce var gücüyle Kıbrıs 
Rumlarını İngiltere’ye karşı desteklediler. İngiliz hâkimiyetine son vermek amacın-
da Rumlara yardım eden SSCB aynı zamanda Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesine 
ve özellikle Kıbrıs’ın Türkiye–Yunanistan arasında taksimine de karşı çıktı. Ayrıca 
Kıbrıs’ın NATO’ya girmemesi için çaba gösterdi ve hep NATO aleyhinde emperya-
list olduklarını vurgulayarak propaganda yaptılar. SSCB’nin bu dönem Kıbrıs poli-
tikasında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin 
istedikleri gibi “ne ilhak ne de taksim” oldu ve NATO’ya da kaptırılmadı. Kıbrıs Cum-
huriyeti kurulduğunda SSCB Başkanı Brejnev, Cumhurbaşkanı Makarios’a 16 Ağus-
tos 1960’ta tebrik mesajını gönderdi. Mesajda; Bağımsızlık uğurunda Kıbrıs halkı-
nın verdiği çetin mücadelesi sonucunda elde ettiği bağımsızlığını kutluyor, Sovyet 
halkı ve kendisinin en samimi tebriklerini iletiyor. Ayrıca SSCB bağımsız Kıbrıs Cum-
huriyetiyle diplomasi alanda sıkı işbirliği yapmaya her zaman hazırdır ve Sovyet Halkı 
temeli yeni atılan Cumhuriyetin yanındadır diyordu.42 

SSCB ayrıca İngiltere’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın verdiği yetkilerle, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin bağımsız bir siyaset takip etmesini engelleyeceğinden, adadaki 99 
mil kare alanda üs kurmasından ve istediği takdirde bu alanı genişletebileceğinden 
dolayı endişeleniyordu. Fakat bunca kısıtlı olaylara rağmen SSCB daima Kıbrıs’ın 
yanında olacaktır.43 Bu diplomasiden anlaşıldığı üzere SSCB, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuyla tarihi emellerine doğrudan yakınlaştı diyebiliriz. Ayrıca, neticede SSCB 
Komünist bir ülkedir. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios ise bir din adamıdır. Ama 
olaylar gösteriyor ki SSCB, Kıbrıs’ı kazanabilme adına yerli komünistlerle birlikte din 
adamıyla da anlaşabiliyor. 

Kıbrıs’ta sırasıyla 1963 yılı sonuna doğru alevlenen ve 1964 senesinde bütün şid-
detini arttıran olaylarda SSCBni tutum ve davranışlarını incelersek, SSCB, tarihi 
Akdeniz’e inme emellerine ulaşabilmek için; 

- Öncelikle Kıbrıs’ı komünist bir ülkeye dönüştürmelidir. Bunun için Budapeşte Rad-
yosunda her gün Rumca Sovyet propagandası yapma ve Kıbrıs Komünistlerinin 
organı olan Haravgi (Şafak) gazetesi ile Sovyet Komünist Partisini “Komünist Ha-
reketin Öncüsü” olarak tanıtma44 

41 İngiltere’nin üslere sahip olması yolundaki yürüttüğü politikası daha öncelerden düşünülmüş plan 
olarak tanımlıyorum. Neden beni bu düşünceye sevk eden daha öncede belirttiğim gibi ta 19 Ni-
san 1933 tarihinde İngiltere Müstemleke Nazırı Philif Kanlif Lister’den sonra, 1936 yılında peş-peşe 
İngiliz Bahriye Nazırı Samuel Hoare ve İngiliz Hava Müsteşarı Philif Sasson Kıbrıs’ı ziyaret etmişlerdi. 
İngiliz Hava Müsteşarının Cyprus Mail gazetesi muhabiriyle yaptığı konuşması sonunda Kıbrıs’ta De-
niz üssü yapılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca Türkiye Kıbrıs Konsolosluğundan alınan bilgiler de bunu 
doğruluyor. BCA, 030.10.234.581.1. Ayrıca bunun için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’taki İngiliz Üsle-
rinin Stratejik Önemi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, VIII (2011) 1, s. 1510-1539.

42 Pravda, Çarşamba 17 Ağustos 1960, No:230 (15354), s. 1.
43 Pravda, Çarşamba 17 Ağustos 1960, No:230 (15354), s. 6.
44 T. W. Adams ve Alvin J. Cotrell, Kıbrıs’ta Komünizm, Ankara Ticaret Odası Matbaası, Ankara, 1967, s. 9.
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cesareti gösteren Makarios’u destekleyerek Bölgeyi NATO denetimine sokmamak 
ve NATO’nun güneydoğu kanadında ortaya çıkan çatlaktan yararlanma45 

- Sertleşen Türk–Sovyet ilişkilerin yumuşatarak dost geçinme ve Kıbrıs konusunda 
tarafsız duruma getirmedir.46 

- 
Sonuçta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yakından izleyen SSCB’nin Kıbrıs’ta olayla-
rın başlaması ve NATO müdahalesinden söz edilmesi karşısında sessiz kalması bek-
lenemezdi. Kıbrıs’ta toplumlararası çatışmaların başlaması SSCB kamuoyunda tep-
kilere yol açtı. 27 Aralık 1963’te Sosyalist Kazakistan gazetesinin “Kıbrıs’taki Çatış-
ma” başlıklı makaleye göre; “sokaklar gece biraz sakinleşti, fakat 24 Aralık sabahından 
itibaren Lefkoşa sokaklarında tekrar ateşler açıldı. Rum ve Türk Toplumlarının arasına 
fitne sokan Batı yandaşları, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının si-
laha başvurmanın anlamsız ve kısa sürede silah bırakma duyurusunu dikkate almadı-
lar. Son zamanlarda yaşanan çatışmalar sonucunda on beşten fazla insanın öldüğü ve 
elliden fazlasının da yaralı olduğu bildirildi.47 Ayrıca bu çatışmaların başlaması nedeni 
de, Makarios’un iyi niyetle Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve egemenliğin kayıtsız sürmesi açı-
sından anayasaya bazı değişikler yapma teklifleri bazı çevreler tarafından çatışmaya 
yol açtığı ileri sürüldü ve ayrıca dışarıdan destek alan adadaki Türk şovenleri anaya-
sa değişikliğine şiddetle karşı çıktılar. AKEL, yüzyıllardır bir arada sorunsuz yaşayan 
iki toplum, dışarıdan yönetilen şovenler tarafından iki toplum arasın açılmaya çalışılı-
yor. Ayrıca bu hiçbir bloğa girmeme siyasetini takip eden Kıbrıs’ın yararına değil, ada iç 
siyasetini karıştıranların yararına oluyor. Komünist basını Haravgi gazetesi halkı Kıbrıs 
Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı yardımcısının sağduyulu duyurusunu destekleme-
ye çağırdı (TASS)”.48 

28 Aralık 1963 tarihinde Paravda yayınlanan “Sömürgeciliğin Yankısı” adlı makaleye 
göre; “Kıbrıs olaylarının nedeni, Şubat 1959’da emperyalist NATO’nun yöneticileri ta-
rafından Kıbrıslılara dayatılarak kabul ettirilen Londra ve Zürih antlaşmalarıdır. Ayrıca 
İngiltere’nin askerî üsler elde etmek için Kıbrıs topraklarının bir bölümüne el koyma-
sıdır. Kıbrıs’ı “garanti” yani müdahale hakları ile askerî işbirliğine zorlamak ve bağım-
sız bir dış siyaset takip edilmemesi için Rum ve Türklerden oluşan Kıbrıslılar arasında 
yapay bölünme tohumlarını ekmek. Netice olarak bu antlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti 
için bir siyasî saatli bomba olup, Kıbrıs’ın egemenlik haklarına büyük ölçüde tecavüz 
etmektedir”.49 Uzun bir süreden beri Kıbrıs konusunda hassaslaşan Türk kamuo-

45 Fırat, 1997:142-143.
46 Aysel, 1968:169.
47 Rauf Denktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, on gün boyunca 99 Kıbrıslı Türk öldürüldü, 470’i yaralandı 

ve 154’ü kayıp oldu. Kıbrıslı Rumlar arasında ise ölü sayısı 80’e ulaşmıştır. Sovyet basınlarındaki ölü 
sayısındaki rakamlar gerçekleri yansıtmıyordur. Bunun için bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta İç Göç 
Hareketlerinin Tarihi Gelişimi ve Olası Bir Anlaşmada Ortaya Çıkması Beklenen Etkiler”, Bilig - Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (Güz 2012) 63, s. 211-236.

48 Sosyalist Kazakistan, Cuma 27 Aralık 1963, No:301 (12347), s. 4.
49 Fırat, 1997:143–144; Aysel, 1968:170–171.
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te müdahale etmesi için baskı yapmaya başladı. Böylece 25 Aralık saat 01.00’de 
Ankara’da, İsmet İnönü, Genelkurmay ve Dışişlerinin ileri gelenlerini topladı. Alınan 
karar bir Türk jet filosunun sabah vakti ada üzerinde alçaktan ihtar uçuşu yapma-
sı ve iki garantör devlete yeniden müracaatla, ateşin durdurulması için adadaki 3 
devlet kuvvetlerinin birlikte hareket etmelerinin istenmesiydi. Dışişleri Bakanı Erkin 
bu kararları sabah saat 02.00’de İngiliz, 02.30’da da Yunan Büyükelçilerine bildirdi.50 
Ayrıca NATO’ya durumdan haberdar edilmeleri için NATO Delegesine talimat veril-
mesi istenildi. 

Türkiye’nin bu kararı Türk dış politikasındaki Sovyet–Türk ilişkilerindeki buzların eri-
mesi olarak yukarıda belirttiğimiz yumuşama dönemini bir anda altüst etti. 25 Ara-
lık 1963’te Kıbrıs’ta katliam hareketleri tekrar şiddetli bir şekilde başlaması üzerine, 
Türk uçakları Lefkoşa üzerinde ihtar uçuşlar yaptı. Makarios Kıbrıs’taki Sovyet Büyük 
Elçiliği ile uzun görüşmeler yapması ardından SSCB, 31 Aralık 1963 tarihinde Türk 
Hükümetine bir nota vermiştir. Genel tonu itibariyle yumuşak sayılan bu notada, 
SSCB, Türk Hükümetinin ada üzerindeki bu hareketini protesto etti. Makarios 1Ocak 
1964 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşundaki temel Antlaşmaları feshetti. 
Kanaatimizce Makarios’un bu adımları atmada SSCB’nin kendisini desteklemesin-
den cesaret aldığını düşünüyoruz. Bu karardan sonra adada yaşayan Türk Toplu-
muna tekrar saldırılar başladı. Türkiye, Rum saldırılarının önlenmesi için İngiltere 
ve Yunanistan hükümetleri ile birlikte harekete geçilmesini istedi. Tarihe “Üçüncü 
Londra Konferansı” olarak geçen toplantı İngiliz Bakan Duncan Sandys’ın başkanlı-
ğında 15 Ocak 1964’te başladı. Londra Konferansı’nda sorunun NATO içi bir sorun 
olarak algılanması ve üç garantör devlet arası görüşmelerle çözümlenmeye başla-
ması üzerine SSCB tepkisini sertleştirdi. Böylelikle SSCB Kıbrıs Sorununa bir adım 
daha atmış oldu ve Londra Konferansı’nın Kıbrıs’ın hürriyet ve bağımsızlığını tehdit 
ettiğini ileri sürerek şöyle diyordu; “Londra Konferansı, Kıbrıs’ın hürriyet ve bağımsız-
lığına karşıdır. Sözde, Kıbrıslıları Kıbrıslılara karşı koruyacak olan uluslararası bir kuv-
vetin kurulmasının planları hazırlanmaktadır. Uluslararası diye gösterilen askerler, 
gerçekte saldırganın askerleri, sömürgeci NATO askerî grubunun askerleridir. Kıbrıs’a 
asker gönderecek olan NATO’nun büyük devletleri, ulusal kurtuluş hareketlerine kar-
şı kuvvetlerini kullanma alışkanlığı olan, bu harekâta karşı olanlardır. Bu kuvvetlerin, 
Kıbrıs’a düzen ve asayişi geri verip, Kıbrıslıyı Kıbrıslıdan koruyacağı iddia edilmektedir. 
Bazı Batılı başkentler, dünyada yaşayan insanların, bu çeşit askerlerin böyle bir amaca 
hizmet edeceklerine inanacak kadar aptallaştığını mı sanıyor? Sağduyu, Kıbrıs’ı yıllar-
ca yönetimi altında tutan, halkını bastıran, orada bir askerî üs bulunduran ve oradan 
komşu Arap ülkelerini tehdit eden ülkenin, Kıbrıs’ı korumaya en az layık devlet ol-
duğunu ispat eder. 

50 Kamuran Gürün, Dış İlişkiler ve Türk Politikası (1939’dan Günümüze Kadar), Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1983, s. 403–404. 
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ı Geçmişte, boyunduruk altında tutma dostluğu ile yapılıyordu. Şimdi ise, Kıbrıslılar uzun 

ve kahramanca bir uğraşmadan sonra, yine kandırma yolu ile köleliğe itilecektir. Her 
ülke kendi savunmasından sorumludur. Kıbrıslılar kendi ülkelerinin savunmasından 
neden sorumlu olmasınlar? Niye bunu başkalarının yapması hususunda Kıbrıslılar zo-
runlu bırakılsınlar? Büyük NATO ülkeleri ABD ve İngiltere askerlerini Kıbrıs’a göndermek 
istiyorlar. Aynı zamanda küçük bir devletin bağrına süngüyü saplamak için bu yüz kı-
zartıcı ve tehlikeli işe, Kıbrıs’ı çevreleyen çeşitli ülkeleri de katmak istiyorlar. Bu işe 
de “Kıbrıs meselesini çözmek” diyorlar. Hükümran ve bağımsız bir ülkenin hüküm-
ranlığına saygı nerede kalmıştır. İş sorunlar yüzünden, çarpışma olan ülkelere diğer 
ülkelerin kışkırtması ile hareket edip, asker göndermeye kalkışmaları ile ortaya çıka-
cak sonuçları kolayca kestirebilirler. 

Böyle davranışlar, bu çeşit sorunların çözümüne hiçbir zaman yararlı olmamıştır ve 
olamaz da. Buna karşılık, durumun önemini arttırıp, uluslararası barış ve güvenliği 
tehlikeye koyarlar. Sovyet Halkı kendi denemelerine dayanarak, bir ülkenin içişlerine 
karışmanın ve uluslararasındaki çatışmaların ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Herhan-
gi bir ülkenin iç sorunları hakkında hüküm vermek, o ülkenin iç siyasetine aittir.51 SSCB, 
Kıbrıs’ın bağımsızlık, hükümranlık ve toprak bütünlüğünü sağlamak hususundaki 
meşru arzularını desteklemekte, nasıl ve ne şekilde olursa olsun, Kıbrıs’ın iç sorun-
larına karışma hususundaki dıştan gelen girişimleri kınamaktadır. Kendi gelişmeleri 
hakkında karar almak yalnız, Kıbrıs halkına aittir. Kıbrıs Cumhuriyetinin sorunları-
na herhangi bir karışma, BM yasasının ve genel olarak kabul etmiş olan Devletler 
Hukuku kurallarının kaba bir bozulması olacaktır. Barış ve Uluslararası güvenliği 
sürdürme ile görevli bir kuruluş olan Güvenlik Konseyi kayıtsız kalamaz, fikrini açık-
lamalı ve bu devletin bağımsızlığını korumalıdır”.52

Görüldüğü gibi SSCB’nin TASS Ajansı tarafından yayınlanan bu bildiride, Batılı dev-
letlerin emperyalist tutumları suçlanmakta ve Kıbrıs sorununa ancak BM Güvenlik 
Konseyinde çözüm bulunabileceği ileri sürülmekteydi. Böylelikle SSCB Kıbrıs soru-
nunu uluslararası platforma taşıyarak, ada üzerindeki ihtilaflardan yararlanarak “bir 
taraf” olmak istiyor. Kruşçev, 7 Şubat 1964 tarihinde ABD, İngiltere, Fransa, Yunanis-
tan ve Türkiye’ye yolladığı mektuplarda NATO kuvvetlerinin adaya yollanması fikrini 
protesto ederek, Kıbrıs Cumhuriyetinin askerî işgali konusundaki tüm koşulları ve 
planları dikkate alarak, Sovyet Hükümetinin bu planları iç ilişkilerde bu metotlara 
başvurmayı kınadığını bildirdi. Sovyet Hükümeti, ilgili bütün devletleri ve özellikle 
uluslararası barış ve güvenlikten birinci derece sorumlu olan Güvenlik Konseyinin 
sürekli üyeleri ile ABD ve Birleşik Krallığı ölçülü olmaya, gerçekçi olarak tüm sonuç-

51 “Herhangi bir ülkenin iç sorunları hakkında hüküm vermek, o ülkenin iç siyasetine aittir” demek 
kulaklara ne kadar hoş geliyor. Fakat SSCB, Kazakistan bölgesinde halkın kendi idareleriyle kurulan 
“Alaşorda Devletini” yıkarak ve altı milyon Kazak Halkının dört milyona yakını öldürerek Kazakis-
tan Sosyalist Cumhuriyetini kurmuştu. Bu durum SSCB’nin samimiyetsiz ve çıkarcı olduğunu gözler 
önüne sermektedir…

52 Aysel, 1968:172–173.
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ğımsızlığına hürmet etmeye davet eder. 

SSCB, ABD, İngiltere ve Fransa ile Kıbrıs’ın komşusu olan Türkiye ve Yunanistan, Kıb-
rıs’taki durumun daha çok kötüleşmesini önlemek için, dıştan kışkırtılacak duygula-
rın söndürülmesi ve böylece, bu önemli bölgede barışın kuvvetlenmesi hususunda 
bütün uluslararası yetki ve etkilerini kullanmalıdır.53 Genel itibariyle SSCB’nin bu 
tutumundan şunu anlamakta güçlük çekmiyoruz. SSCB Kıbrıs sorunun uluslarara-
sı bir alanda görüşülüp kendisinin resmen “taraf” olduğunu belirtti. Aynı zaman-
da Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne bir saldırı 
olarak nitelenen bu olay karşısında resmi devlet başkanı Makarios’u kararlarında 
destekleyeceğini bildirdi.54 Böylece konferansa ABD’nin karışması SSCB’nin Kıb-
rıs sorununa girmesi için bir fırsat zeminini hazırlamıştır. Adada olup biten olay-
lar sonucunda kırk Türkün öldürülmesiyle Türkiye, 13 Şubat 1964’te BM Güvenlik 
Konseyi’ne başvurdu.55 14 Şubat 1964 tarihinde BM Türk delegesi Vahap Aşıroğlu 
aracılığıyla Kıbrıs’ta gelişen olayları anlattı. Bu girişime en başından beri Makarios’u 
destekleyen SSCB engel olmaya çalışmıştır. Güvenlik Konseyinin 19 Şubat 1964 ta-
rihinde yaptığı toplantıda SSCB delegesi Federenko, Kıbrıs konusunda ilk sözü aldı, 
Kıbrıs’taki olayların endişe verici durumda olduğunu ve olayların NATO üyeleri Tür-
kiye ile İngiltere tarafından meydana getirildiği vurguladı. 

Konuşmasına devam ederek: 

“Meydana gelen gerginliğin asıl nedenleri, uzun süreden beri dışarıdan beslenmekte 
olan Kıbrıs’taki iki toplum arasındaki anlaşmazlığın belli bazı kuvvetlerin Kıbrıs Cum-
huriyetinin iç sorunlarına açıkça karışmaları için bir neden olarak kullanmalarında 
toplanmaktadır. Bunlar, Kıbrıs halkına ve hükümetine kendilerine, yani NATO devlet-
lerine uygun bir çözümü yalnız Kıbrıslıları ilgilendiren bir sorunda zorla kabul ettirmek 
istemektedir. Son haftalarda dünya, bu kuvvetlerin, Kıbrıs’ın iç sorunlarına doğrudan 
bir karışma teşkil eden ve Kıbrıs Cumhuriyetinin haklı kırgınlık ve kızgınlığı ile red-
dedilen yeni gelişmelerine tanık olmuştur. Küçük bir devletin bu haklı kırgınlığı ve 
kızgınlığı tümü ile anlaşılmaktadır. Çünkü yalnız ve yalnız Kıbrıs halkı kendi sorun-
larını çözmek hakkına sahiptir. 

Kıbrıs Hükümetinin her zaman belirttiği gibi, Kıbrıs halkının karşılaştığı sorunları ulusal 
yararlarına en uygun bir biçimde çözümlemeğe gücünün yettiği hususunda hiç kuş-
ku olamaz. Kıbrıs’a yabancı asker gönderilmesi hususundaki bütün bu çeşitli planların 
yalnız bir amacı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu da, askerî bloklara bağlan-
mama siyasetini güden Kıbrıs Cumhuriyetinin NATO kuvvetleri tarafından “de-facto” 

53 Aysel, 1968:174.
54 Fırat, 1997:144.
55 Soyalp Tamçelik, “Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki Anayasal Çözüm Arayışları”, Journal of Cyprus Stu-

dies, XVI (2011) 38, s. 21-73; Özarslan, 2007:29.
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kulmaktadır. SSCB, hükümetleri ve başkan Makarios’un liderliği altında, bağımsızlık ve 
hükümranlıklarını korumak için kahramanca savaşan Kıbrıs’ın hürriyet aşkı halkına 
en içten sempatilerini duyar. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de barışın 
devamını sağlamalıdır. Ancak, dış karışmalar sona erdirilmedikçe, Kıbrıs’ta barış koru-
namaz. Kıbrıs halkının son zamanlarda trajik bir şekilde aksayan yaşayışlarına yeni 
baştan başlama şansı verilmelidir. Dış kuvvetler sistemi olarak kin ve bozgunculuk 
aşılıyorsa, hiçbir halk ahenk ve barış içinde yaşayamaz ve be en sonunda çatışma ve 
kan akıtılmaya gider. İşte bu, Kıbrıs’ta dıştan yapılan karışmalar sonucu olarak ortaya 
çıkan şeyin ta kendisidir”.56 

Aynı zamanda 19 Şubat 1964’te Güvenlik Konseyinde görüşülen görüşler içindeki 
şu iki görüş dikkat çekicidir; İngiliz görüşü:

a)  Birleşmiş Milletlere karşı sorumlu bir kuvvetin Kıbrıs’a gönderilmesi 
b)  Barış Kuvveti adada kaldığı müddetçe Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Garanti 

Antlaşması’nın kendilerine sağladığı yetkileri kullanmaktan vazgeçmesidir. 

Kıbrıs Rum görüşü: 

a)  Kıbrıs’a gönderilecek askerî kuvvetin doğrudan doğruya Güvenlik Konseyi emrinde 
olması 

b)  Bu kuvvetin sadece dâhili emniyet ve asayişi korumakla kalmayıp adanın toprak 
bütünlüğünü ve istiklalini de muhafaza etmesi 

c)  Garanti Antlaşması, İttifak Antlaşması, Londra ve Zürih muahedelerinin iptali.57 

Güvenlik Konseyindeki Kıbrıs konusundaki SSCB’nin görüşünü şöyle tespit edebili-
riz. Kıbrıs Cumhuriyeti en baştan beri kendi halkının iradesi ile değil, NATO üyeleri 
arasında varılan Londra ve Zürih Antlaşmaları sayesinde kuruldu.

Bu antlaşmalar Kıbrıs’ın bağımsızlık garantisi değil, aksine Kıbrıs’ı yıpratıcı antlaş-
malardır. Ayrıca ada batılılara hizmet edecek bir NATO üssüdür. Moskova’dan aldığı 
destek üzerine Makorios, Londra Antlaşmaları sonrasında Türkiye ve Yunanistan’ın 
kabul ettiği NATO kuvvetlerinin adada düzeni sağlaması önerisini tüm baskılara 
karşın reddetmiştir. Bununla birlikte 29 Temmuz’da Kıbrıs İçişleri Bakanı Polikarpos 
Georgadis, geçici Genelkurmay Başkanlığını üstlenen bakan ve Kıbrıs Milli Muhafız 
General Karyankis, Makarios’la Atina’da bir araya geldiler. Olası bir Kıbrıs saldırısı 
hakkında Yunan askerileriyle bir görüşme yapıldı.58 

56  Aysel, 1968:177–178.
57  BCA, 030, 01, 71, 452, 4.
58 İzvestia, (TASS) Perşembe 30 Temmuz 1964, No:180 (14650), s. 1.
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ıİzvestia muhabiri K. Vishnevskii’din verdiği habere göre, “Makarios, Yunanistan Baş-

bakanı Papandreu ile Kıbrıs hakkında Atina’da gerçekleştirilen görüşmelerden sonra 
dün gece Kıbrıs’a döndü. Makarios Yunanistan’da tartışılan görüşmelerin arkasında 
olduğunu ve Kıbrıs’ta yaşanan tüm olayların arkasında ise NATO’nun olduğunu söy-
ledi. Kıbrıs bağımsızlığı ve egemenliği açısından Yunanistan’la birlikte hareket edecek-
tir dedi. Ayrıca Kıbrıs’a olası saldırılara her zaman hazır bulunduklarını ve bu uğurda 
ölmeyi bile göze alacaklarını ve Yunanistan’ın bu durumda mutlaka askerî yardımda 
bulunacağını vurguladı”.59 Buradan anladığımıza göre Türkiye, Kıbrıs olayları başla-
dığında Yunanistan ve İngiltere’ye birlikte hareket etme hususundaki istekleri “ya 
saflık ya da olayları doğru düzgün görememesi” olarak algılıyoruz. Bir darbe de ABD 
Başkanı 5 Haziran 1964’te Türkiye Başbakanına gönderdiği ve Türkiye’yi SSCB kar-
şısında yalnız bırakma tehdidinde bulunan “Johnson Mektubu” vasıtasıyla ABD’den 
geldi. İşin garibi ise, Cenevre görüşmeleri sırasında Nihat Erim’in anlattığına göre, 
Amerikan arabulucu Acheson kendilerine Türkiye’nin Kıbrıs’a askerî müdahalede 
bulunmasını ABD’nin tavsiye etmediğini, fakat Türkiye böyle bir girişimde bulunur-
sa engel de olmayacağını söylemişti.60 Fakat olaylar daha farklı gelişti ve Başkan 
Johnson’un asıl söylemek istediği şuydu ki, Kıbrıs’a müdahale yüzünden Türkiye’nin 
Sovyetlerle başı derde girerse, Amerika Türkiye’yi savunmayacaktır. Johnson mektu-
bunun Türkiye’ye vurduğu ağır darbenin işte burada olduğunu söyleyebiliriz. Ay-
rıca Rus Maslahatgüzarı Varonin’in, Amerika’nın Türkiye’nin Kıbrıs’la olan siyaseti 
hakkında söyledikleri dikkat çekicidir: 

“Hadiseler Türkiye’nin gözlerini açtık zannettik. Filvaki müşkül anlarında Amerika 
Türkiye’yi desteklememiş bilakis kösteklemiştir. Bu hadiselerden, Türkiye’nin ibret ve 
ders aldığını bir aralık umduk. Tabiatıyla birdenbire bizim bloğa iltihak edeceğini ümit 
etmiyorduk. Fakat hiç olmazsa bize karşı daha yumuşak, daha aşağıdan alır bir tavır 
takınacak, kendi siyasetinde daha tarafsız ve mutedil bir hava eseceğini zannettik. Türk 
Hariciyesinin çekingenliğini, uzun senelerin bize karşı düşmanca tavır takınmaların-
dan dolayı hâsıl olan mahcubiyete atfettik. Bizim sefir onlara bazı kapılar açtı, tavır 
değiştirme imkânı verdi. Fakat baktık ki bunlar hala kafa tutmakta, yukarıdan bak-
makta, nazlanmakta berdevam. Şaşırdık. Amerika bile fırsat zuhurunda hiç kaçırmıyor, 
bizimle dostluk kurmaya çalışıyor. Hâlbuki Türkiye hala kraldan fazla kral taraftarıdır. 
Türkiye’nin böyle inatçı siyaset gütmesi için belki Amerika talimat veriyor. O takdirde, 
Türkiye’nin Amerika’dan müessir destek ve muavenet talep etmesi lazım. Mesela Kruş-
çev tehdit veya ihtarda bulununca Amerika’da Türkiye’yi müdafaa yollu tehditkâr sa-
vurmalı. Bunu Türkiye’nin, Amerika’dan kendi fedakârlığına mukabil olarak, istemek 
hakkıdır. Fakat Türk Hariciyesi bunu temin edemedi. Şayet Türkiye’nin böyle inatçı bir 

59 İzvestia, (TASS), Cumartesi 1 Ağustos 1964, No:182 (14652), s. 1.
60 Nasuh Uslu, “Türk Tarafı Açısından Kıbrıs Sorunun Boyutları”, Der; Şaban H. Çalış, İhsan D. Dağı, Ra-

mazan Gözen, Türkiye’nin Dış Politika Gündemi Kimlik, Demokrasi, Güvenlik, Liberte Yayınları, Anka-
ra, 2001, s. 222; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-II”, Kıbrıs Mektubu, XV (2002) 
6, s. 35-40; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-III”, Kıbrıs Mektubu, XVI (2003) 2, s. 
9-16; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-IV”, Kıbrıs Mektubu, XVI (2003) 3, s. 5-12.
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ı siyaset takip etmesi için Amerika talimat vermiyorsa Türk Hariciyesi kendiliğinden böy-

le davranıyorsa o takdirde başlarına gelenden kendileri mesuldür. Her iki halde de Türk 
Dış Siyaseti Muaffak olmuyor demektir.

Türkiye’nin, Amerika’nın kendisine karşı samimi olmayan siyasetini, dönekliğini gö-
rüp bizim ihsas ettiğimiz siyasete meyletseydi, her halde Kruşçev böyle tehdit dolu 
beyanatta bulunmaz bilakis Makarios’u yola getirmeğe çalışırdı.61 Rusya’nın istediği 
nedir? “Sulh içinde birlikte yaşama” prensibini herkesin samimiyetle benimsemesi, bu 
suretle kendisine karşı müteveccih NATO ve CENTO gibi teşekküllerin feshi, kendisine 
karşı kullanılabilecek yabancı üslerin komşularda bulunmaması. Komşular bunu yap-
madığı takdirde Rusya’da mukabil tedbirlere başvurmak zorundadır. Bunları tatlılıkla 
ve kendi arzularıyla yapmak istemediler. Şimdi Rusya’nın dâhiyane dış siyaseti netice-
sinde NATO’da CENTO’da parçalanmaya mahkûmdur. İlk iş olarak Rusya, NATO’nun ve 
CENTO’nun gerisinde bulunan Kıbrıs’ı kendisine üs yapacak62, bunun arkasından Mısır 
gelecek. Şayet Türkiye akıllıca bir siyaset takip etseydi, hem bu tehlikeye düşmeyecek 
hem de Kıbrıs gailesinden kurtulacaktı. 

Kıbrıs probleminin çözüm anahtarını Türkler Amerika’dan aradılar. Yanıldılar. O anah-
tar Moskova’da aramaları lazımdı.63 Şimdi farkına varacaklar. Fakat iş içten geçti. Esa-
sen artık bütün dünya öğrendi “Türkiye Dış Siyaseti daima treni kaçırıyor”. Türkler Kıbrıs 
konusunda çok sabrettik diyorlar. Rusya’da Türkiye mevzuunda çok sabretti. Rusya, 
Türkiye’ye birçok defalar Amerika’ya fazla güvenmemesini, onlara arkasını dayayarak 
fazla kafa tutmasının çok ihsas etti. Son defa Kıbrıs Buhranı Rusya’nın nasihatlerinin 
yerinde olduğunu ispat etti. Şimdi günah bizden gitti. Moskova, mukabil tedbirlere 
başvuracaktır.”64 Yugoslav Maslahatgüzarının aynı mevzudaki konuşması ise; “Yu-
goslav Hükümeti samimi olarak Türkiye’nin dostu olmak istiyor. Kıbrıs meselesinde, 
Türkiye’nin düştüğü müşkül durumdan dolayı üzüntü duyuyor. Türk Hariciyesinin ileriyi 
görememesinden doğan hatalardan dolayı tevali eden bu buhranda destekleyeme-
mekte ayrı bir üzüntü. Amerika’nın Kıbrıs mevzuundaki davranışları Türkiye’yi “Taraf-
sızlar Bloğuna” kademe–kademe yaklaştırmalıydı. Bizim Mareşal Tito bu işte mühim bir 
rol oynayabilirdi. Evet, biliyoruz, Türkiye’nin çok bozuk ola ekonomisi dolayısıyla birdenbi-
re Amerikalılardan yakasını sıyıramaz, fakat bunun merhale–merhale yapabilirdi. 

Böyle bir teşebbüste bulunsaydı, Amerika’dan yardım almakla beraber, hem Ruslardan 
ve hem de “Tarafsız Bloktan” da yardım temin edebilirdi. Rusları kızdırmakla Türkiye 
şimdi daha da kötü bir duruma düşecek. Ruslar, Ada’nın taksimine ancak ve ancak 
Türk Dış Siyasetinde Tarafsızlığa doğru bir kayma olsaydı belki razı olurlardı65. Çünkü 
o takdirde Türkiye kendi topraklarındaki NATO üslerini yavaş–yavaş tasfiye eder, Ruslar 

61 BCA, 030, 01, 37, 226, 7.
62 BCA, 030, 01, 37, 226, 7.
63 BCA,, 030, 01, 37, 226, 7.
64 BCA, 030, 01, 37, 226, 7.
65 BCA, 030, 01, 37, 226, 7.
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ıkendilerine müteveccih tehlikenin uzaklaştığını görmekle Kıbrıs işinde Türkiye’yi yüzde 

yüz desteklerdi. Hâlbuki şimdi bunun aksi oldu. Rusya, NATO üsleri tehlikesinin kendi 
topraklarından uzaklaşmadığını görerek bu üsleri arkadan çevirme hareketine girişti. 
Ve bunda muvaffak olmak için çok kozları var. Filvaki Kıbrıs’ın tam istiklal talebi üzerin-
de durmaları şimdi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Enosis’i Kıbrıslı Komünistler istemez. 
Yunanistan’a ilhak edilirse Kıbrıs’taki Komünist Partisi feshedilir. 

Makarios’ta Yunanistan’a ilhakı istemez. Çünkü kendisi Devlet Reisliğinden Eyalet Va-
liliğine düşer, belki de Kilisesine kapanmak zorunda kalır. Binaenaleyh Kıbrıs’ta bir re-
ferandum yapıldığı takdirde tam istiklal taraftarlarını ezici bir çoğunluk alacaklarına 
şüphe yok. O takdirde de Ada’da Komünist Devlet Kurulması çok mümkün. Rusya’nın 
esasen istediği de budur. Diğer yandan Türkiye’nin ekonomik durumu bu Kıbrıs Buhranı 
yüzünden, büsbütün feci duruma düşüyor. Söylendiğine göre günde on milyon liradan 
fazla bir masraf oluyormuş. Binaenaleyh Türkiye Amerika’ya rest çekmek zorundadır ve 
Amerika Küba hadisesinde olduğu gibi, bir üçüncü Dünya Harbini göze almak baha-
sına, Rusya’ya Kıbrıs işine karışmamasını ihtar edip Makarios’a kendi hal suretini em-
poze eder, veyahut da Türkiye Rusya ile pazarlığa girer. Bence bundan başka çıkar yol 
yoktur”66 diyordu. 

Konu üzerine Alman Ataşemiliteri’nin yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin Amerika’yı 
dinlemeyerek eki üç ay evvel Kıbrıs’a çıkarma yapması gerekirdi. Şimdi ise artık Kıbrıs 
işini Türklerin kaybettiklerini kabul etmelerinden başka çare yoktur. Zararın neresin-
den dönülürse kardır”67 demesi bir hayli dikkat edicidir. Bu demeçten çıkan sonuç 
ya ateşe, Türkiye’nin gerçek durumunu bilmiyor veya bilerek Türkiye’yi ateşe atı-
yor diye yorumlamak mümkündür. Acı olsa da itiraf etmek gerekiyor ki Türkiye’nin 
ekonomik durumu hiçte iç açıcı değildi. Kıbrıs Buhranından sonra Türkiye Dış Si-
yasetinde Başbakan İnönü’nün dediği gibi “Yeni Dünya Kurulur ve Türkiye yerini 
oradan alır” demeci artık Türkiye çok yönlü bir diplomasiye ittiğini görebiliyoruz. 
İnönü’nün verdiği bu demeçten sonra, Sovyet Hükümetinin Türk Hükümetine yüz 
milyon sterlin bir yardım teklif etmesi, demecin SSCB’ye bıraktığı etkiyi gösteriyor. 
Ağustos ayında, Kıbrıs yeni gelişmelere sahne oldu. Makarios’un Rum kuvvetlerinin 
Erenköy ve Kokina bölgesindeki on beş bin Türkü yok etmek için bir harekâta gi-
rişince, Türk Hükümeti 8–9 Ağustos’ta Kıbrıslı Türkleri korumak amacıyla havadan 
bombardıman yapmak zorunda kaldı. Bu olay Rus basını İzvestia gazetesinde “Yine 
Kanlı Çarpışmalar” adlı TASS haberine göre, “kısa süren sakin hava, Lefkoşa’nın ku-
zey batısındaki Alevga köyü yakınlarda mevzilenen Türk Militanları tarafından ateş 
açılması sonucunda bozuldu. BM Başkanının verdiği bilgiye göre kanlı çarpışmaya çok 
sayıda Kıbrıslı Rum ve Türk taraftarları katılmıştır deniliyor”.68 7 Ağustos 1964 tarihin-
de Türk Genelkurmayı Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs’a karşı askerî harekât kararı aldı ve 
8 Ağustos’ta da Ankara’nın resmi açıklaması neticesinde adanın Kokina köyündeki 

66 BCA, 030, 01, 37, 226, 7.
67 BCA, 030, 01, 37, 226, 7.
68 İzvestia, (TASS), Pazar 8 Ağustos 1964, No:188 (14658), s. 5.
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ı Kıbrıslı Rumlara 30 uçakla ateş açtılar.69 Aynı zamanda Türkiye Kıbrıs’a doğru do-

nanmasını da gönderdi. Ayrıca kuzey batı tarafından çeşitli altı bölgeden de ateş 
açtılar. 8 Ağustos’ta gerçekleşen bombardıman neticesinde 33 kişinin öldüğü ve 
230 insanın da yaralandığı bildirildi. Türk jetleri Kıbrıs’a 64 kez girerek roket ve bom-
balar fırlattı. Türkiye bu hava saldırısında NATO askerî uçakları olarak bilinen 112 
Jet uçak filosunu kullandı. Türk saldırısı adadaki iki toplum arasındaki tansiyonu 
fırlatarak savaşa dönüştürdü. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, Türk 
askerî tehlikesi karşısında kendilerinin savunulması hakkında dünya devletlerinden 
yardım talebinde bulundu. Çağrı üzerine Yunanistan Genelkurmayı, askerilerine 
savaş alarmı vererek olası bir savaşa hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye askerî harekâtını 
durdurmazsa, Yunanistan soğukkanlığını bir kenara iterek Kıbrıs’a her türlü askerî 
yardımı vermeye hazırdır diyordu.70 TASS’ın Yunanistan Dışişlerinden Kostopulos’ın 
vasıtasıyla aktardığı bilgilere göre 10 Ağustos sabahı Türkiye’nin uçakları Kıbrıs’ın 
Polis ve Hrisohu bölgelerine ateş açtılar. 

Kıbrıslı Türk Toplumundan da Rumlar tarafına ateş açıldığı vurgulanıyor. Aynı ga-
zetede ABD’nin altıncı filosunun Kıbrıs’a doğru yola çıktığı belirtiliyor71. Türkiye’nin 
askerî harekâtı başlaması üzerine, Makarios’un 9 Ağustos 1964 tarihinde SSCB’den 
askerî yardım istediğini biliyoruz. Bu askerî yardım sonucunda Kruşçev 9 Ağustos’ta 
Başbakan İsmet İnönü’ye bir mesaj gönderdi. Kruşçev, Türkiye’yi askerî harekâtı 
durdurmayı davet ettikten ve Kıbrıs halkına, Türklerle olduğu gibi Rumlara da kendi 
ülkeleriyle ilgili tüm sorunları dış etki olmaksızın kendilerinin çözümlemesi olana-
ğı tanıması gerektiğini belirttikten sonra, daha tehditkâr bu üslup benimseyerek 
İnönü’ye şu sözlerle uyarıyordu; “Uzun yıllara dayanan devlet idaresindeki tecrübeniz, 
müstakil ve Birleşmiş Milletler üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyetine karşı askerî tecavüzde 
bulunmakla Türkiye’nin üzerine ne derecede sorumluluk almakta bulunduğunu size 
hissettireceğimi ümit ederim”. Aynı gün Makarios’a da bir mesaj gönderen Kruşçev, 
yabancı bir işgal karşısında Kıbrıs’a yardım edeceklerini açıkladı.72 Böylece belirt-
mek istiyoruz ki, SSCB’nin “Kıbrıs sorununa” resmen adımlarını atmış olduğunu söy-
leyebiliriz. Yugoslav Cumhurbaşkanı Mareşal Tito da Kıbrıs Buhranı hakkında kendi 
görüşlerini bildiriyor. 

Tito, “Eş zamanda gerçekleşen Vietnam ve Kıbrıs olayları dünya barışı açısından çok 
düşündürücü ve Türkiye’nin Kıbrıs’a havadan saldırıda bulunması Kuzey Vietnam’ı çok 
düşündürüyor” diyordu73. Türkiye’nin bu dönem (1964 yılı) askerî harekâtı genel-
de Rus basınında “Korsanlık ve Tecavüzcü” olarak adlandırıldı. Tito’nun belirttiği gibi 
basında bu olay Kuzey Vietnam’la ilgi kuruluyordu. Pravda ise; “Akdeniz’de meydana 
gelen gerginliğin sorumluluğu, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı Türk saldırılarını destekle-

69 İzvestia, Salı 11 Ağustos 1964, No:190 (14660), s. 1.
70 İzvestia, Salı 11 Ağustos 1964, No:190 (14660), s. 1.
71 İzvestia, Salı 11 Ağustos 1964, No:190 (14660), s. 1.
72 Fırat, 1997:145.
73 İzvestia, (TASS), Perşembe 13 Ağustos 1964, No:192 (14662), s. 2. 
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rışı koruma yolundaki çalışmalarının açık bir örneğidir” şeklinde yayınlar yaptı.74 Kıb-
rıs’taki bu gergin durumun derinleşmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi 8 Ağustos 
1964 tarihinde olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Türk delegesinden sonra Sovyet 
Delegesi Morozov 7–8 Ağustos olaylarıyla ilgili Sovyet görüşünü şu şekilde yan-
sıttı; “Kıbrıs sivil halkına karşı Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının kışkırtma olmaksızın 
planlı hava hücumları devam etmektedir. Bir ülke tarafından bir ülkenin topraklarına 
karşı yapılan askerî hava saldırıları “saldırı” hareketinden başka türlü adlandırılamaz. 
Bir ülkenin diğer bir ülkenin hava sahasına zorla girmesi, diğer bir deyimle isteklerini 
hükümran bir ülkeye silah zoru ile kabul ettirmeye çalışması, Organizasyonumuzun 
yasası tarafından yasaklanmıştır. Bundan ötürü Türk Hükümeti temsilcisinin yapılan 
saldırıyı haklı göstermeye çalışması ve “sınırlı bir polis ve kanuni haklarına dayanarak 
kendi koruma hakkı” olarak göstermeleri inandırıcı değildir. Bilindiği üzere, Güvenlik 
Konseyi, kendisini yabancı saldırıdan korumayı amaç edinen bir kararı kabul etmiştir.
Kanımızca, 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi Kararının maddelerine uyulması için, 
tekrar bir çağrıda bulunulması gereklidir. Herkesçe bilinen bir gerçektir ki son aylarda 
gelişerek meydana gelen bu durum, Kıbrıs’ın saldırgan, emperyalist kuvvetlerin yani 
NATO’nun Kıbrıs’ın içişlerine karışmasının devam eden bir sonucudur. Sovyet Dele-
gasyonu, Kıbrıs halkının derin endişesini ve Kıbrıs Hükümetinin Kıbrıs’taki yeni ve teh-
likeli durumdan ötürü duyduğu derin endişeyi paylaşmaktadır. Daha önce de söyledi-
ğimiz gibi, yine söylüyoruz. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümranlığına karşı 
girişilen saldırıları ve bütün yabancı devletlerin BM’ler yasasına ve Güvenlik Konseyinin 
daha önce kabul etmiş olduğu karara uygun olarak Kıbrıs’ın hükümranlığına saygı 
gösterilmesini Güvenlik Konseyinin istemesi üzerinde şiddetle duruyoruz”.75 Kıbrıs 
sorunu hakkında Londra’da devam eden görüşmeler sırasında ABD’yle İngiltere’nin 
uzlaştığı ve Yunanistan’la Türkiye soruna kesin bir şekilde bakmaya başladığını ile-
ri sürüldü. Ayrıca NATO çevresindeki bu emperyalist güçler Kıbrıs Cumhuriyetinin 
bağımsızlığına son vererek, NATO’nun üssüne dönüştürmek istiyorlar76 deniliyordu. 
Başka dikkat çeken bir başlıkta “Türk Hükümeti, Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
Makarios’a verdiği destekleri durdurmazsa, İstanbul’da yaşayan on iki bin Yunan’ı sınır 
dışı edeceği hakkında bilgiler verilmektedir”.77 Bu haberle Türkiye’nin Yunanistan’ı 
tehdit ettiği haber ediliyor. Demek SSCB Kıbrıs sorununda Yunanistan hem de 
Kıbrıs Rumlarını desteklediği düşüncesi ortaya çıkıyor. İzvestia’nın Kıbrıs’taki olay-
lar hakkında BM Uluslararası Güvenlik Güçleri Generali Timaia’nın haberine göre; 
“Kıbrıs’ta sekiz aydan bugüne kadar devam eden emperyalist dış güçlerin yaptığı hare-
ketlerden yüzlerce insan öldü ve o kadarı da yaralandı. Adada her an bir saldırı olabilir 
bilincinde yaşıyorlar. Türkiye’nin tavrı ve barbarca hava saldırılarından Kıbrıslılar artık 
yaşayamaz hale geldiler ve beklenmedik bir vakitte yeni bir patlama olabilir. Biz garan-

74 Aysel, 1968:192.
75 Aysel, 1968:194–195.
76 İzvestia, (TASS), Perşembe 13 Ağustos 1964, No:192 (14662), s. 2.
77 İzvestia, (TASS), Cumartesi 15 Ağustos 1964, No:194 (14664), s. 1.
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önce 15 Ağustos’ta “Kıbrıs’a silahlı bir karışma olursa, SSCB Kıbrıs’ın bağımsızlığını 
ve hürriyetini korumak için yardım edecektir” demişti. 16 Ağustos 1964 tarihinde 
ise, Kırgızistan’da bulunan Kruşçev, SSCB’nin güney sınırlarındaki bir silahlı çatışma 
tehdidine ilgisiz kalmayacaklarını belirtti. Türkiye’nin Kıbrıs’ı bombalamayacağı ve 
buradaki yaşlı, çocuk, kadın masum insanları öldüremeyeceğini söyledikten sonra, 
Türkiye’nin vermek istediği zararın bumerang gibi kendisini vurabileceği tehdidin-
de bulundu. Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Kruşçev’in olaya bakışı 
netti; “Her aklı başında insan, onay almadan Türkiye’nin böylesine tehlikeli bir askerî 
oyuna kalkışmayacağını anlar. Her şey göstermektedir ki, Kıbrıs’a gizli saldırı tehdidi 
Washington ve Londra’dan başlatılmıştır. Emperyalistler Türk ve Rum toplumları ara-
sındaki ayrılıklardan yararlanarak Kıbrıs’ın yeniden işgal edilmesini sağlamaya ça-
lışıyorlar ve bu emperyalist bakış açıları Türkiye’yi cesaretlendiriyor”.79 17 ağustos 
1964 tarihinde Makarios’un muhabirlerle yaptığı basın toplantısında; “Makaorios 
Kıbrıs’ın tüm dünya devletleriyle birlikte aynı derecede politika yürütmesine hazır-
dır diyor. Başka bir muhabirin eğer, Soru, İngiltere adadaki üssün nükleer bir üsse 
çevirirse Kıbrıs’ın tepkisi nasıl olacaktır? Cevap, Üs Kıbrıs halkının hayat yaşamın 
tehdit ediyorsa başta Cumhurbaşkanı olarak buna izin vermiyorum. SSCB’nin bütün 
dünya devletleriyle karşılıksız olarak yürüttüğü politikasında Kıbrıs nerede? Sorusuna 
ise, Makarios, Kıbrıs bütün devletlerin yardımın almaya hazırdır. Ancak Kıbrıs’ı politik 
bir karışıklığa itmese yeter” diyordu80. Kıbrıs konusunda SSCB’nin tutumunu Glafkos 
Klerides’in şu sözlerinden daha iyi anlıyoruz. “Ben TASS aracılığıyla; Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliğinin Kıbrıs’ın bağımsızlığı konusunda takındığı ve destekleyici 
doğrusunda yürüttüğü politikası için, SSCB Hükümetine ve Sovyet Halkına en içten 
şükranlarımı sunuyorum”.81 Makarios’ta Kruşçev adına bir telgraf göndererek, “Bü-
yük SSCB’nin Kıbrıs Cumhuriyetine gösterdiği teveccühü ve sarsılmaz desteği sayesinde 
Kıbrıs halkı bağımsızlık yolunda emin adımlar atabiliyor” diyordu.82 

SSCB Kıbrıs’a verdiği sözü tutarak 1 Ekim 1964 tarihinde iki devlet arasında askerî 
yardım antlaşması imzalandı.83 Yardım kapsamını görüşmek için Kıbrıs Rum Toplu-
mu Meclisi üyelerinden Lissarides özel temsilci olarak Moskova’ya gönderilmişti. 
Antlaşma uyarınca SSCB, Kıbrıs ordusunun modernleşmesi için gerekli teçhizatı 
verecekti. Lissarides yardım için verilen sözün Kıbrıs’ta çok iyi karşılandığını söyle-
yerek; “Sovyet Hükümetinin Kıbrıs hakkında bildirisi, Yakın Doğuda barışın güvenidir. 
Kıbrıslı Rumlar, kendi topraklarında NATO üsleri kurulmasına asla izin vermeyecekler-
dir. İngiliz üssünün de Kıbrıs’tan kaldırılması için savaşacaklardır”84 dedi. Askerî yar-
dım antlaşması Türkiye ve Yunanistan’da farklı yorumlara yol açtığı gibi havayı da 

78 İzvestia, (TASS), Pazar 16 Ağustos 1964, No:195 (14665), s. 1.
79 Fırat, 1997:146.
80 İzvestia, (TASS), Salı 18 Ağustos 1964, No:197 (14667), s. 2. 
81 İzvestia, (TASS), Çarşamba 19 Ağustos 1964, No:198 (14668), s. 2.
82 İzvestia, Cuma 21 Ağustos 1964, No:199 (14669), s. 1.
83 Fırat, 1997:147.
84 Aysel, 1968:197.
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ve tespit edilirse Boğazları kapayabiliriz demesi üzerinde ne kadar hassas duruldu-
ğunu ispatlar. 

Yunanistan ise, Kıbrıs’ta yabancı üssü kurulmayacak ve bir NATO Devleti olan Yu-
nanistan ile birleşmeyecek şekilde bağımsızlık kurulacak ve Enosis aleyhine kabul 
edilmiş bir antlaşma olduğunu ileri sürdü. Bu gergin havanın giderilmesi için SSCB 
bir bildiri yayınladı. Bildiride “Türkiye ile Rumlar arasında bir fark gözetilmediği” açık-
landı. Aynı gün Sovyet Maslahatgüzarı Aleksi Varonin ise Türk yöneticilerine bir 
bildiri vererek, Rusların Rumları destekledikleri ve Türklerin öldürülmelerine göz 
yumdukları şeklindeki Türk kanısının yanlış olduğunu belirtiyor ve şöyle devam 
ediyor; “Aksine, Rum Hükümetinin Türk Toplumuna karşı daha insani bir şekilde dav-
ranılması için Sovyet Hükümeti girişimde bulunmuştur”. Buraya kadar Rus basınından 
aktarılan bilgilere göre SSCB, kesinlikle Kıbrıs’ın bağımsızlığını istikrarını devamına 
ve NATO’ya kaptırmak istemiyor, Türkiye’yi saldırgan müdahaleci ve Kıbrıslı Türkleri 
de “asi” olarak tanımladığı ortaya çıkıyor. SSCB, Kıbrıs’ı Batıya kaptırmamada başa-
rılı olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca SSCB’nin bu yıllardaki Kıbrıs meselesi algıla-
masında suçlu tarafın Türkiye ve Türk Toplumu olarak gösterildiği dikkat çekicidir. 
Bizi de bu tespite iten şey, Kıbrıslı Türklerin komünizmle pek alakadar olmaması 
ve Doğu Akdeniz’deki en çok komünist üyeye sahip Kıbrıslı Rumları incitmeme ve 
bunlar sayesinde tarihi emellerini gerçekleştirmektir. 

3. SSCB’nin 1965–1970 Yıllarda Kıbrıs Sorununa Karşı İzledikleri Tutumu: 

SSCB’nin Kıbrıs’la ilgili takip ettiği siyasette öncelikle Türkiye ile arasındaki siyasete 
önem veriyordu. Denilebilir ki SSCB; Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz’de üstünlük kur-
ma siyasetinde kendine müttefik olarak piyonlarını çok iyi bir şekilde kullanmıştır. 
Dediğimiz gibi SSCB’nin Kıbrıs politikasında önceleri Kıbrıs Rumlarını desteklemiş-
lerdi ve adada cereyan eden olayları kendi içlerindeki “iç sorun” olarak gösteriyordu 
ve adadaki sorunları yaratan başta ABD’nin himayesi altında kurulan NATO ülkeleri 
ve özellikle Türkiye olarak SSCB halkına yansıtıyordu. SSCB sıcak denizlere açılabil-
mesi için Kıbrıs politikasında aktif rol oynadı. Çünkü kendisinin bütün denizlerden 
kuşatılmış olduğunun farkında olduğundan dolayı bazı zamanlarda Türkiye’nin 
uluslararası düzeydeki sıkıntılı politikasından da faydalanarak “ılımlı politika” yürüt-
meden de kaçınmadı. Aynı zamanda SSCB’nin Kıbrıs politikası 1964 yılının sonuna 
doğru farklılaştı. Sovyetlerin daveti üzerine Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Baka-
nı F. Cemal Erkin Başkanlığında 30 Ekim ile 6 Kasım 1964 yılında Türk Parlamento 
Heyeti SSCB’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.85 25 yıl önce Saraçoğlu’nun Moskova’ya 
yaptığı ziyaretinden sonra bu ilk defa olarak yapılan ziyaret idi. 

85 Armaoğlu, 1983:829; Chakhbazov, 1983:50. 
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şamaya bıraktı. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi de SSCB’nin Kıbrıs 
tutumunda da değişiklere ve dolayısıyla Türkler lehine değişiklere yol açabilir de-
mekti. Fakat SSCB’den Türk tezini tamamen benimsemesi beklenemezdi. 31 Ekim 
1964 tarihinde F. Erkin ve A.A. Gromiko arasında çok taraflı ve kesin çözüme ulaş-
tırmak amacında bir görüşme başladı ve görüşme 70 dakika sürdü86. Erkin–Gromi-
ko görüşmeleri sonunda 5 Kasım 1964 tarihinde Ortak Bildiri yayınlandı. Bildirinin 
Kıbrıs’la ilgili konusu; “Taraflar Kıbrıs sorununun, Kıbrıs’ın bağımsızlığına ve toprak 
bütünlüğüne saygı esasını ve her iki ulusal toplumun kanuni haklarına saygı ve 
Ada’da iki ulusal toplumun varlığını tanıma esası üzerine, barış içinde yaşamalarını bir 
şekilde, barışçı yollarla çözümlenmesine taraftar olduklarını belirtmişlerdir”.87 Böylece 
Moskova, Türkiye ile ilişkileri geliştirme isteğini öne çıkararak siyasal platformda 
Makarios’a verdiği desteği çekmeye ve adada iki toplumun varlığını, dolayısıyla fe-
derasyonu kabul eden bir tezi savunmaya başladı.88 

12 Kasım 1964 tarihinde Dışişleri Bakanı Erkin’in Senato’da yaptığı konuşmasında; 
“Görüşmelerde elde edilen en önemli sonuç, SSCB’nin resmi olarak Kıbrıs–Yunan işbirli-
ğine karşı olduğunu ortak bildiride belirtmiş olması ve Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğünü kabul ederek Enosis’e karşı olduğunu açıkça belirtmesidir” demesi ger-
çekten önemlidir. Sovyetlerin adada ki ulusal toplumun varlığını ve kanuni hakları-
na saygı gösterilmesi tezini savunması, Kıbrıs Komünist Partisi AKEL’i Kıbrıslı Rumlar 
karşısında zor bir duruma düşürdü. Ayrıca SSCB, Kıbrıs hakkındaki şu görüşlerini 
bildirmekten sakınca görmedi. “SSCB’nin yürüttüğü barışçıl aktif siyaseti neticesinde 
Kıbrıs bir kez olsun emperyalist güçlerin egemenliğine girmedi”89 diyordu. 4–13 Ocak 
1965 yılında Podgorny başkanlığındaki Sovyet Parlamento Heyetinin Türkiye’ye 
yapmış olduğu ziyareti,90 Kıbrıs Rumlarına aynı zamanda bir başka darbe gibiydi. Bu 
gidiş geliş ziyaretleri Türk–Sovyet ilişkileri yönünden olduğu kadar, SSCB’nin Kıbrıs 
sorunundaki tutumları açısından da çok önem taşıyordu. Türk–Sovyet görüşmele-
rinin ağırlık noktasının Kıbrıs sorunu olmuştur.91 Podgorny Enosis veya başka bir 
askerî karışmaya taraftar olmadıklarını, BM üyesi bir devletin haritadan silinmesi-
ne göz yummayacaklarını, adanın bağımsız olarak devamını arzuladıklarını belir-
terek; “Adada iki toplum bulunması bir gerçektir. Rusya her iki topluluğun haklarını 

86 Musa Gasımlı, SSSR–Turtsia ot normalizatsii otnochenii do novoy holodnoy voyni 1960–1979gg, İzd, 
İnsan, Moskova, 2008, s. 110. 

87 Chakhbazov, 1983:50; Aysel, 1968:205–206; Armaoğlu, 1983:829, Oran, 2003:731, Gönlübol vd, 
1996:426; Şahin, 2008:869.

88 Oran, 2003:731; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Federal Çözümü Destekleyenlerle, Karşı Çıkanların Gö-
rüşleri ve Bunların Mukayesesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, I (2008) 2, s. 137-
159; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federal Anayasayla İlgili Bazı Kavramların Her İki 
Taraf Açısından Değerlendirmesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, I (2009) 3, s. 
100-126.

89 Chakhbazov, 1983:50.
90 Gönlübol vd, 1996:525; Armaoğlu, 1983:830; Oran, 2003:731.
91 Aziz Aysel, “Sovyetlerin Kıbrıs Tutumları 1965-1970” Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, XXIV (1970) 4, 

s. 202.
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TBMM’de yaptığı Kıbrıs konuşmasında “Kıbrıs meselesi hiçbir yabancı müdahale ve 
bilhassa askerî müdahale olmadan barışçı yollarla halledilmelidir. Müdahale, Kıbrıs-
lılara, hem Rumlara, hem Türklere yeni felaketler getirebilir. Kıbrıs meselesindeki tu-
tumumuzun, bütün alakalı taraflarca, barış ve halkların gerçek bağımsızlığı davasını 
aziz bilen herkesçe anlayışla karşılanacağını ümit ediyoruz”. SSCB bugüne değin bu 
görüşünü sürdürmektedir93. Basın toplantısında kendisine son Kıbrıs Buhranıyla il-
gili Sovyet tutumu ve silahları hakkında sorulan soruya; “Kıbrıs’a, son kriz çıkmadan 
önce, aramızda ki ticaret anlaşması gereğince az sayıda savunma silahları gönderdik. 
Bunlar, hafif piyade silahları idi. Hiçbir şekilde ağır silahlar gönderilememiştir. Ayrıca, 
bunların Türklere karşı kullanılmaması da başlıca şartımız olmuştur. SSCB, saldırıya el-
verişli silah vermemiştir” demiştir. 

Görüşmeler sırasında Sovyet Parlamento Kurulundan bir yetkilinin federatif sis-
tem hakkında söyledikleri çok önemliydi; “İki toplum bağımsız bir yönetim altında 
yaşayacaktır. Ne Türkleri ne Rumları Kıbrıs’tan çıkarmağa, atmaya imkân var mıdır? 
O zaman birlikte yaşamaları zorunludur. Bu Rusya’daki iki Cumhuriyetin bir arada 
yaşaması gibidir. Biz nasıl yaşıyoruz? Bizim düşüncemiz budur. Bunu Başbakanınıza 
anlattık. Bizim tezimiz, Türk tezine çok yakındır. Hemen–hemen aynıdır. Makarios’un 
tutumunu onaylamamızın olanağı yoktur. O ırkçılık yapıyor. Enosis istiyor”.94 Buraya 
kadar karşılıklı ziyaretler neticesinde Kıbrıs’la ilgili demeçleri inceleyerek şu tespit-
leri ortaya koyabiliriz. Podgorny’e verdiği demeçleri SSCB’nin Kıbrıs Cumhuriyetinin 
kuruluşundan itibaren yürüttüğü politikası Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü 
ve Erkin–Gromyko ortak bildirisinde varılan “iki toplumun varlığı konusu ve iki ulusal 
halkların kanuni haklarına saygı” gösterilmesi görüşlerdir. Fakat silahlar konusunda-
ki, “SSCB, saldırıya elverişli silah vermemiştir” demesi talihsiz bir cevap olduğunu söy-
leyebiliriz. Neden Rauf Denktaş’ın “Kıbrıslı Rumlara verilen her türlü silah, muhakkak 
ki masum Türkleri öldürmek için kullanılır” demesi bunun en net cevabı olduğunu 
düşünüyoruz. 

Nitekim Sovyet Kurulundan bir üyenin, “Bizim tezimiz, Türk tezine çok yakındır” 
demesi de çözüm yolundaki ileri bir adım olarak da kabul edilebilir. Bu ziyaretin 
Türkiye’ye ne gibi faydalı olduğuna kısaca değinirsek; “Padgorny, Türkiye ile iyi mü-
nasebette bulunmayı arzuladığını ve bunun her iki memleket için faydalı olacağını söy-
leyerek, fakat bu münasebetlerin gelişmesine sizin NATO’da bulunuşunuz mani oluyor” 
diyor. İnönü, Podgorny’nin bu sözüne şu suretle karşılar; “Sayın Başkan, biz NATO’ya 
keyfimizden girmedik, kendi emniyetimizi sizde göremediğimiz için girdik. Bu emniyeti 
sizde görünceye kadar NATO’da kalacağız”. Bunun üzerine Padgorny şöyle der; “Hak-
lısınız, bütün bunları başımıza Stalin getirdi. Size emniyet vermeğe çalışacağız, o zama-

92 Aziz, 1970:202.
93 Gönlübol vd, 1996:525.
94 Aziz, 1970:203.
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kullanıp Türkiye’nin güvenini kazanmak ve onu tarafsızlığa doğru çekmektir. Bu tıp-
kı Çarlık Rusya’nın, Türkiye’yi büyük devletlerin tesir ve nüfuzları dışında tutma siya-
setinin aynısını adı değişik olarak SSCB yürütüyor demektir. Aynı zamanda Sovyet 
Dışişleri Bakanı Gromyko 21 Ocak 1965 tarihinde İzvestia gazetesine verdiği konuş-
masında; “Kıbrıs sorunu günün hararetli konularından biri olmaya devam etmektedir. 
SSCB, BM üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlü-
ğü prensiplerini azim ve sebatla savunmaktadır. Bu ülkenin içişlerine herhangi bir dış 
karışmada bulunulmasına aleyhtardır. Bazı NATO çevrelerinin, Kıbrıs’ı kendi üsleri 
durumuna getirmek amacı ile Kıbrıslılara kabul ettirmeye çalıştıkları planlar kesin 
olarak ret ve mahkûm edilmelidir. Bu tutumumuz, Kıbrıs halkının kendi bağımsız dev-
leti çerçevesinde, kendiişlerini bizzat düzenlemek konusunda, şartsız ve vazgeçilmez 
hakkı hususundaki görüşümüzü belirtmektedir. Sovyet Hükümeti, Kıbrıs sorununun, 
Kıbrıs’taki hem Türk hem Rum Toplumlarına bağlı Kıbrıslıların huzur içinde yaşamala-
rını sağlayan meşru haklarını gereği gibi dikkate almak sureti ile Kıbrıs Cumhuriyetinin 
bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı esasına dayanarak çözülmesi gerektiği 
kanısındadır. Kıbrıs Cumhuriyetinin iç örgütüne gelince, bu Kıbrıslıların kendilerini, Kıb-
rıs halkını ilgilendiren bir durumdur. Kıbrıs halkı, Rum ve Türk Ulusal toplumlarının özel 
durumlarını tek, egemen ve birleşik bir Kıbrıs devleti çerçevesinde dikkate alınması ve 
bunların yararlarının gerçekleştirilmesini mümkün kılacak herhangi bir devlet şeklini 
bağımsız ve diğer alternatifler meydanında Federal Hükümet tarzını seçebilecektir”.96 

SSCB yetkilileri tarafından açıklanan bu görüşler haliyle Kıbrıslı Rumları şaşkına dö-
nüştürmüştür. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığından söz edilse bile, Kıb-
rıslı Rumlar ve Yunanlıların anladığı gibi self-determinasyonla hiçbir şekilde bağı 
olmayan ve ayrıca SSCB’nin her türlü Enosis hareketinin karşısında olduğunu gös-
teriyordu. Bu beyanatlar karşısında AKEL, Kıbrıslı Rumları tatmin etmek için Sovyet 
teklifini tenkit etmek zorunda kaldı. 26 Ocak’ta Genel Sekreter Papioannu ve diğer 
iki AKEL idarecisinin Sovyet bloğu ülkelerine “Aydınlanma misyonu” olarak yaptıkları 
seyahatten döndükten sonra, AKEL’in Merkez Komitesi toplandı ve bir beyanname 
neşretti. Beyannameye göre AKEL Kıbrıs için federal sistem teklifini reddediyordu, 
çünkü bu teklif prensiplere uygun değildir diyordu.97 

Yunanistan Başbakanı Papaandreu; “Yunan Hükümeti Yunan Dış siyasetini uyguluyor. 
Siyasetimiz hiçbir vakit başkalarının onayına veya muhalefetine bağlı değildir. Siyase-
timiz tasvip gördüğü vakit memnunluk duyarız, tasvip görmediği vakit üzülürüz. Fakat 
her iki durumda da hareket hattımız değişmiyor. Zaten siyasetimizi Yunan Dış Siyaseti 
diye adlandırmamızın sebebi budur. Biz, Kıbrıs için kendi geleceğini seçme hakkının da 
bulunduğu kayıtsız şartsız bağımsızlığı savunuyoruz ve bu görüşümüzü BM yasasında-

95 Rıfkı Salim Burçak, Moskova Görüşmeleri (26 Eylül 1939–16 Ekim 1939) ve Dış Politikamız Üzerindeki 
Tesirleri, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1983, s. 209.

96 Aziz, 1970:205–206; Gönlübol vd, 1996:525.
97 Adams ve Alvin, 1967:19. 
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vunacağız, bu ülküler aynı zamanda hür dünyanın ülküleridir. Mücadelemiz için gerekli 
gücü bundan alıyoruz”. Makarios’un bu konuyla verdiği demeçte; “Kıbrıs probleminin 
federal sisteme dayanan bir hal tarzına bağlanması teklifi üzerinde tartışma dahi ya-
pılmadan reddedilecektir” demiştir.98 Makarios’un bu demeci üzerine Lefkoşa’daki 
SSCB Maslahatgüzarından şu uyarısı geldi; “Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesi, yani 
kuvvet yolu ile kabul ettirilmesi halinde Türkiye karışmaya karar verirse, SSCB Kıbrıs’a 
yardım için savaş tehlikesine atılmayacaktır. Sovyetler, Enosis bir hükümet darbesi ile 
kabul ettirilecek olursa Kıbrıs’ın bölüneceği inancındadır”. Bu olup biten ikili siyasî 
diplomaside Türkiye’nin en azından bu dönemde başarılı olduğunu da söyleyebili-
riz. Çünkü bu dönemdeki ABD siyasetine baktığımızda, Türkiye’den çok Yunanistan 
tezlerine meyletmekteydi. Diğer yandan Türkiye’nin Kıbrıs sorununu NATO içinde 
istediği gibi çözemeyişini anlamasıdır diyebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkart-
ma girişimi bu işe SSCB karışır bahanesiyle ABD tarafından durdurulmuştu. 1965 se-
nesine gelindiğinde Suat Hayri Ürgüplü kabinesinin Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık 
dış politikada tek yönlülüğün çok taraflılığa çevrilmesinde önemli rol üstlendi. Işık 
Moskova ve Pekin’i ziyaret etmiş ve Türkiye’nin çıkarlarının her alanda Batı Bloğu ile 
bir olmadığını öne sürmüştür.99 Böylece Türk–Sovyet ilişkilerinin sayesinde Sovyet 
Maslahatgüzarının “Türkiye karışmaya karar verirse, SSCB Kıbrıs’a yardım için savaş 
tehlikesine atılmayacaktır” demesi, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki ayrı bir başarısı-
dır. Netice olarak o yılların bilançosunda SSCB’yi kendi tarafına çekmeyi başaran 
Türkiye, aynı zamanda Makarios’u hararetle destekleyen güçten mahrum bırakma-
yı amaçladığını söyleyebiliriz. 

En önemlisi de Kıbrıs’ta iki toplumun var olduğunu ve federasyon tezinin SSCB ta-
rafından benimsenmesi ve bu iki devletin görüşlerini benzerliği uluslararası plat-
formda Türkiye’nin ulusal davasın emniyetli bir şekilde yürütmesine olanak sağladı 
diyebiliriz. Sovyet Parlamento Heyetinin Türkiye’ye Ocak ayında yapmış olduğu 
ziyaretinden sonra, Sovyet Dışişleri Bakanı A. Gromyko Türkiye’ye 17 Mayıs 1965 
tarihinde başlayıp beş gün süren bir ziyaret yapmıştır. Görüşmelerin ilk gününde, 
her iki devletin Dışişleri Bakanları “iki devletin yararına olan faydalı görüşmeler” yap-
tıklarını ve Kıbrıs konusunda da genel olarak üzerinde durulduğunu açıkladılar. 

21 Mayıs 1965 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyen Gromyko, Kıbrıs hakkında-
ki görüşlerini şöyle özetlemiştir; “SSCB, daima Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve toprak bü-
tünlüğüne taraftar olmuştur. Kıbrıs’ın askerî blokların bir üssü olarak kullanılmasına 
karşıdır. Ayrıca, Kıbrıs’ın içişlerine dışarıdan yapılacak her türlü karışmayı onaylama-
maktadır. Her zaman söylediğimiz gibi, Kıbrıs sorununa barış içinde devamlı bir çö-
züm yolu bulunmalıdır. Bu çözüm yolu Kıbrıs’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü, 
Ada’daki iki Ulusal Toplumun filli varlığına ve bunların meşru haklarına saygı esasla-

98 Aziz, 1970:209–210.
99 Sönmezoğlu, 2004:241.
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istiyoruz. Kıbrıs’ın federatif bir rejim kurulması hakkındaki görüşleriyle ilgili soru-
ya da, 22 Ocak 1965’teki verdikleri demecinin arkasında olduğunu da söyledi. Sovyet 
silahları konusunda ise, bu konuda ortalıkta pek çok haber dolaşmaktadır. Bunların 
hepsi yalan ve uydurmadır. Bunlara inanmayınız. Bu problem, yüksek seviyede resmi 
bir görüşmede ele alınmalıdır” demiştir. Buna bakarak Gromyko’nun sözlerinde şun-
ları anlıyoruz. Enosis hakkındaki SSCB’nin bir “oldubitti” ilhak karşısında da sessiz 
kalmayacakları anlaşılmıştır ve Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili Yunanistan’la yürüttüğü ikili 
görüşmelerinde Türkiye’nin durumunu kuvvetlendirdiğini söyleyebiliriz. 

Fakat Gromyko’nun, Sovyet silahlarını adaya göndermediğini söylese bile, “yüksek 
seviyede resmi bir görüşmede ele alınmalıdır demesi”, bizce bazı şüpheleri berabe-
rinde getirdiğini söyleyebiliriz. Şüphemiz o ki, Sovyet silahlarının Kıbrıs’a gönderil-
mekte olduğu kanısını taşımaktadır. Gromyko’nun Türkiye’ye gelişinden müteakip, 
Sovyetlerin Türkiye’ye karşı bir barış ve dostluk kampanyası başlamıştır. SSCB Baş-
bakanı Aleksey Kosigin, 3 Temmuz 1965’de, Ankara’da yayınlanmakta olan haftalık 
Akis dergisine verdiği demeçte; “Biz politik sahada, ekonomik sahada, kültürel saha-
da işbirliği yapmalıyız… SSCB’nin Türkiye’den hiçbir toprak talebi bulunmadığını size 
beyan ederim. Sizin de bizden bu çeşit toprak talebiniz olmadığını biliyoruz. Aramızda 
hiçbir ihtilaf yoktur. SSCB 1925 Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşmasının esasları ve prensip-
leri dâhilinde, tabii mevcut yeni unsurları da göz önünde bulunduran ve sureti kat’iyede 
bir üçüncü devlete karşı olmayan yeni bir antlaşmanın Türkiye ile SSCB arasında imza-
lanması için çalışmalara başlanmasını arzulamaktadır. Böyle bir antlaşmanın memle-
ketlerimiz arasında mevcudiyeti büyük fayda sağlayacaktır” diyordu.100 9–17 Ağustos 
1965 tarihlerinde Başbakan Ürgüplü, SSCB’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.101 Bu ziyaret 
Türk–Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesi yönünden olduğu gibi, Kıbrıs sorunu açısın-
dan da çok önemliydi. Görüşmelerin ilk gününde Sovyet Başbakanı Kosygin, Kıbrıs 
konusundaki tutumlarının değişmediğini ve kesin olarak Enosis’e karşı olduklarını 
belirterek “Ada’da tabii olmayan kötü şartlar içinde yaşamak zorunluluğunda olan 
Türk Toplumunun durumlarının düzeltilmesine yardım olanağını inceleyeceğini” söyle-
miştir. 16 Ağustos 1965 tarihinde yayınlanan ortak bildiride genel olarak Türk–Sov-
yet ilişkilerine değinilmiş ve Kıbrıs hakkında şöyle denilmişti; “Türk tarafı, Kıbrıs’taki 
son tehlikeli gelişmeler hakkında Sovyet tarafına bilgi vermiştir. İki taraf bu konudaki 
tutumlarını belirtmişler ve Sovyet tarafı, SSCB Dışişleri Bakanının 21 Ocak 1965 ve 21 
Mayıs 1965 tarihli demeçlerindeki görüşlerini doğrulamıştır. Bütün uluslararası konu-
larda olduğu gibi, Kıbrıs sorununda da, iki hükümet her türlü anlaşmazlıkların sulh 
yolu ile ve kanuni haklara ve adalet prensiplerine uygun olarak halline taraftar olduk-
larını belirtmişlerdir”.102 

100 Gönlübol vd, 1996:526; Armaoğlu, 1983:830.
101 Armaoğlu, 1983:830; Sönmezoğlu, 2004:241; Gönlübol vd, 1996:526.
102 Aziz, 1970:215–216.
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rünmüyor. Ancak ortak bildiri çeşitli ülkelerin tepkilerini de çekmiştir. Kıbrıs Rum 
Dışişleri Bakanı Kyprianu, ortak bildirinin “Kıbrıslılar üzerinde derin üzüntü ve hayal 
kırıklığı yarattığı ve Kıbrıs sorununa bir çözüm yolunun, Ada’daki ayrı toplum varlığı 
hususunun tanınması esasına dayanması gerektiği yolunda yapılan açıklamanın, Kıb-
rıs halk ve hükümeti tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini” bildirmiştir. Bildiri 
Yunan basınında ise, oldukça sert bir şekilde yorumlanmıştır. “İmera” adlı Yunan 
gazetesi bu konuda şöyle yazıyor; “Moskova Kıbrıs davasında Türkleri desteklemek-
tedir. Türk–Rus görüşmelerinin sona ermesi üzerine yayınlanan ortak bildiri Adada iki 
toplum varlığı hakkında Gromyko’nun bilinen tutumunu tekrarlamaktadır. Fakat bu 
tutum, Enosis’in reddedilmesinden daha kötü bir anlam taşımaktadır. Bu tutum, tak-
sim anlamına gelmektedir”.103 11–15 Aralık 1965 tarihlerinde BM Genel Kurulunda 
Kıbrıs sorununa karşı 14 Aralık 1965 tarihinde Sovyetlerin BM delegesi Federenko; 
“Kıbrıs’ın içişleri, Türk ve Rum Topluluklarının çözümleyeceği bir konudur. BM her iki 
toplumun haklarının korunacağı hükümran bir Cumhuriyetin devamını ve güven 
altına alınmalıdır” demiştir. 

Genel Kurulda SSCB’nin çekimser oy kullanmasına rağmen Türkiye’den fazla bir 
tepki gelmediğini görüyoruz. Aksine Sovyetlerin bu tutumuna Kıbrıs AKEL lider-
lerinde keskin bir reaksiyon uyandırdı. Oylamanın ertesi günü Haravgi gazetesinin 
birinci sayfasında; “AKEL Merkez Komitesi Politbürosu, BM Siyasî Komitesinde dün ya-
pılan oylamadan SSCB’nin ve diğer komünist devletlerin (Yugoslavya ve Küba hariç) bu 
tavrı, Kıbrıs halkı için tamamen hayal kırıcı olmuştur. Bu davranış onların Kıbrıs’ın tam 
bağımsızlığı hakkında daha evvelki beyanlarına aykırıdır ve Kıbrıs halkı arasında hu-
zursuzluğun devamına sebep olacak mahiyettedir”104 diyordu. AKEL Genel Sekreteri 
Papaioannu ve yardımcısı Andreas Fantis, Sovyet Komünist Merkez Komitesinden 
Suslof ve Ponomarev’le görüşmek üzere 1966 Şubatı’nda Moskova’ya gittiler. Uzun 
görüşmeler sonunda bir müşterek tebliğ neşredildi. Beyanatta “Kıbrıs meselesinin 
barışçı yollarla çözülebileceğine ve bunun için de iki toplumun hak ve menfaatlerinin 
korunması gerektiğine” inandıklarını belirtiyordu. Aynı tebliğde “Kıbrıs halkı üzerine 
empoze edilen Zürih ve Londra antlaşmalarının kaldırılmasını” da istediklerini beyan 
ediyordu.105 Kıbrıs’taki durum böyle devam ediyorken 1966 baharında NATO, Kıbrıs 
sorununa bir çözüm yolu bulmak amacıyla konuyla ilgilenmeye başladı. NATO’nun 
Kıbrıs buhranına eğilmesine SSCB tarafından sert tepkiler yol açılacağı umuluyordu. 
Çünkü Kıbrıs sorunun ta başından sorumlu olarak NATO’yu görüyordu ve yayınla-
rında hep bunu belirtiyordu. Fakat SSCB tepkisini İzvestia ve Pravda gazeteleri ara-
cılığıyla bildirdi. 28 Mayıs 1966 tarihli İzvetia gazetesindeki gözlemcinin “NATO ve 
Kıbrıs” adlı yorumda, Kıbrıs’ta tansiyonun NATO tarafından yükseltilmek istendiğine 
dikkat çekerek, şöyle devam etmekte idi; “Kıbrıslılar çok iyi biliyor ki, Kıbrıs adasın-
da İngiltere tarafından kurulan üs ve Amerika’nın da radyo istasyonları vardır. Bunlar 

103  Aziz, 1970:217.
104  Adams ve Alvin, 1967:22.
105  Adams ve Alvin, 1967:23.
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izliyor.106 Son zamanlarda genç Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına NATO tarafında 
sürekli bir şekilde tazyikler oluyor. Dışarıdan verilen destekler sayesinde Kıbrıs’ta du-
rumlar kötüleşecek ve bu sayede Amerika ve NATO devletleri Kıbrıs’ın içişlerine karışma 
fırsatını bulacaktır. 

Kıbrıs meselesi NATO’yu niçin ilgilendiriyor? NATO’yu, Kıbrıs’ın doğa güzellikleri, eski 
devirlerden günümüze kadar gelen antik balbalları veya kültürü değildir. Mümkün 
adadaki iki toplumun mu kaderi ilgilendiriyor, hayır o da NATO’nun pek umurunda 
değildir. Peki ne? Kıbrıs, NATO’nun ayrılmaz bir parçasına dönüşmesi gerekiyor ve bu 
yüzden sürekli Kıbrıs’ta iç karışıklar devam etmesi şarttır. Amerikan basını ve propa-
gandacıları tarafından Kıbrıs’taki olaylar “Doğu Akdeniz’deki Küba”107 ve Avrupa’nın 
Kaşmir’i olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda Enosis için perde arkasından destek ve-
rerek adadaki Rum ve Türk Toplumlarının arasına gerginlik ve savaş tohumlarını eki-
yordur. Böylece adadaki iki toplumun milli gururlarıyla oynayarak aralarında çıkan 
çatışmalar neticesinde, kendilerini ada kaderindeki bir kurtarıcı olarak gelmelerini ve 
barışsever olarak gözükmelerini sağlamaktır. İki sene önce yapılan ve Kıbrıs Cumhuri-
yeti tarafından “Tehlikeli tuzak” olarak adlandırılan Acheson Planı yeni bir şekle bürü-
nerek ortaya çıkarılmak isteniyordur. Fakat Kıbrıs halkı tarafından kesinlikle reddedildi. 
Tekrar gözden geçirilerek uygulanmaya konulan bu plana, Yunanistan’ın “Vima” ga-
zetesi tarafından benimsendi. Washington’un her bir isteğini yerine getiren Batı, Kıbrıs 
halkının sırtına binmek istiyor. Bu yolda NATO’nun direktiflerini sorgusuz yerine getiren 
General Grivas kullanıldı. Böylelikle Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios tehdit edildi. 

NATO’nun ada konusundaki planı, uygulanması Kıbrıs halkının yararına aykırı olduğu 
gibi, BM Genel Kurulunun XX toplantısında hiçbir ülkenin aleyhinde oy kullanmadığı, 
başka ülkelerin içişlerine karışmama kararına da aykırı düşmektedir. Hiç kuşku yok 
ki, bu planın uygulanması ile Kıbrıs sürekli olarak bir huzursuzluk ve Doğu Akdeniz’de 
uluslararası tansiyonun yükseleceği bir yer olacaktır. Şimdiye dek bu çeşit planlar bir ba-
şarıya ulaşmamıştır. Çünkü Kıbrıs’ın antiemperyalist cephesinin lideri AKEL olarak ve 
Kıbrıs’ın bağımsızlığı uğrundaki haklı mücadelelerinde demokratik dünya platfor-
munda da desteklenmekte olan tüm Kıbrıs Halkı ve Hükümetinin şiddetli muhale-
feti ile karşılanmıştır. Herkes, SSCB’nin Kıbrıs sorununun haklı bir çözümü konusundaki 
görüşünü bilmektedir. Kıbrıs sorunu, hem Rum hem Türk Toplumlarının yararları göz 
önünde bulundurularak şiddet ve askerî yollardan değil, barışçı yollardan çözümlen-
melidir. Kıbrıslılar şartsız ve dışarıdan müdahale edilmeden kendi geleceklerini kendile-
ri tayin etme hakkına sahiptirler. Kıbrıs’ın yabancı askerî üslerden arınması ve bütün 
yabancı askerî birliklerin geri çekilmesi, adanın yeniden barış ve sükûna kavuşmasını 
sağlayacaktır. Artık emperyalistlerin, özellikle küçük devletlere isteklerini, cezalandır-
mak suretiyle baskı yaptıkları devirler tarihe karışmıştır. Kıbrıs sorunu barışçı yollardan 

106  İzvestia, Cumartesi 28 Mayıs 1966, No:124 (15212) s. 5.
107  Chmarov, 1982:57.
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yolunda bütün şartları kendinde toplamaktadır”.108 Pravda başyazarı Nikolai Bragin 
ise; “Kıbrıs’ın özgürlük ve bağımsızlığına düşman olan unsurlar, Türk ve Rumlar ara-
sında havayı daima gergin tutmağa çalışmaktadır. Kıbrıs Buhranına NATO neden 
olmuştur. Amacı, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına ve devlet statüsüne son 
vermektir. Son günlerde Kıbrıs halkı ve Cumhurbaşkanı Makarios’un bile haberi ol-
madan cereyan eden ilişkiler, tek bir amaca yönelmiştir.109 Ada’yı NATO’nun batmaz bir 
uçak gemisi haline getirmek ve İngiliz üslerinin korunmasını öngören uğursuz Acheson 
planının eylemli safhaya ulaştırmaktır. ABD bu plan çerçevesinde Atina Hükümetine, 
Enosis karşılık Ada’da askerî üsler kurulmasını kabul etmesi için baskı yapmaktadır” 
diyordu. Hal böyle iken SSCB Başbakanı A.N. Kosigin 20–27 Aralık 1966 tarihlerinde 
Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.110 

Ziyaret sonunda yayınlanan ortak bildiride iki ülke arasında siyasal ve ekonomik 
ilişkilerin gelişmesi üzerinde durulmuştur. Kıbrıs sorunu konusunda, SSCB’nin daha 
önce de yayınlanan ortak bildirilerin arakasında olduğunu teyit etmiştir ve Türk–Yu-
nan ikili görüşmelerinin devamını istemiştir. Ayrıca Kıbrıs’ın bağımsız olarak kalma-
sını ve Yunanistan’la birleşmesine asla razı olmayacaklarını belirterek şöyle devam 
etmiştir; “Orta Doğuda barışı tehlikeye düşürecek hiçbir hareketi arzulamıyoruz. Kıb-
rıs sorunun da, barışçıl yolla müzakere ile adada her iki toplumu ve diğer tarafları da 
memnun edecek bir sonuca bağlanmasını temenni ediyoruz. Ada’da, iki toplumu tat-
min edecek bir idari sistem kurulabilir. Böyle bir sistem, sadece Ada’daki tarafları değil, 
sulhu arzulayan herkesi memnun eder Kosigin, Çekoslovakya’nın111 Makarios’a silah 
satışı konusunda değinerek, Kıbrıs Rumlarının Çekoslovakya’dan silah almaları olayına 
çok üzüldük. Ada’nın silah deposu haline gelmesini Orta Doğunun sulhu bakımından 
doğru bulmuyoruz. Ayrıca SSCB, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan ihtilaflı meselele-
rin barış yoluyla halledilmesi için teşebbüs etmektedir. Bu, Kıbrıs problemi için de böy-
ledir. Sovyet Hükümeti bu mesele üzerindeki fikrini defalarca söylemiştir”112 diyordu. 

Sovyet Başbakanının Türkiye’ye ziyareti Türkiye ve Kıbrıs açısında önemli gelişme-
ler yaratmıştır. Sovyet basınında iki ülkenin arasında geçen olumlu görüşmeler 

108  İzvestia, Cumartesi 28 Mayıs 1966, No:124 (15212) s. 5; Aziz, 1970:222.
109  Chakhbazov, 1983:54.
110  Gönlübol vd, 1996:526.
111  Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları, Cilt X, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 202; Aralık 

1966’da Makarios Çekoslovakya’dan Zırhlı Personel Taşıyıcı ve sair silahlar ithal etti. Silahları ve si-
pariş veren Glafkos Kliridis’ti. Kıbrıs’ta silahlanma konusuna bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıslı Rum-
ların Bölge Barışını Tehdit Eden Silahlanma Çabaları”, Turkish Studies International Periodical For 
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VI (2011) 3, 391-424; Soyalp Tamçelik, 
“Kıbrıs’ta Askersizleştirme Faaliyetleri ve Saldırmazlık Doktrinin Esasları”, The Journal of International 
Social Research - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, IV (2011) 17, s. 348-377; Soyalp Tamçelik, 
“Kıbrıs’ta Kurulan Askerî İttifaklar ve Özellikleri”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Der-
gisi, XVIII (2012/2) 70, s. 197-232; Soyalp Tamçelik, “Rum-Yunan İttifakında Ortak Savunma Doktrini 
ve Özellikleri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
Yayınları), VI (2008) 12, s. 13-39.

112  Aziz, 1970:224.
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Hükümeti Dışişleri Bakanı Kipriyanu, SSCB ile Türkiye’nin Kıbrıs konusunda ortak 
yayınladıkları beyanatı Kıbrıs Hükümeti olarak kabul etmeyeceklerini duyurdular. 
Cuntacıların, 21 Nisan 1967 tarihinde Yunanistan’da bir hükümet darbesi yaparak 
yönetime el koyması Kıbrıs sorununda yeni gelişmelere neden oldu. Yeni hükümet 
Kıbrıs konusunda; “Kıbrıs’taki azınlık haklarının dikkate alınması sureti ile Enosis’i 
barışçı görüşmelerde sağlama amacını gütmekteyiz” diye açıkladılar. Bu açıklama 
üzerine, SSCB tarafından sert bir açıklama geldi. “Yerküremizin demokrasi yolunda 
devam eden halklarını tehdit eden yeni askerî emperyalist güçler Yunanistan’da bir dar-
be yaparak, Yunan halkının özgürlüklerini ve insanlık hukuk gururlarını ayaklar altına 
aldı. Bu gelişen olayların perde arkasında hep NATO ve Amerika emperyalizmi saklıdır. 
Şuandaki Yunanistan iktidarında olan Cuntacılar, Kıbrıs’ın bağımsızlığını son derece 
tehdit ediyor. Ne olursa olsun SSCB, her zaman sömürgecilere karşı daima savaşacak 
ve yolundan yılmayarak dünya barışının devamına hizmet edecektir. Özgürlük yolun-
da ilerleyen hiç kimse bizim desteklerimizden mahrum kalmayacaktır”.113 Yorumcu 
Nikolay Bragin (Pravda gazetesi), “Atina’daki darbenin ve darbe ile ilgili olan NATO 
askerî çevrelerinin, Balkanlardaki ve Doğu Akdeniz’deki uzun vadeli saldırgan emel-
leri Kıbrıs’ta endişe uyandırmaktadır. Kıbrıslıların özgürlüklerinin ve bağımsızlıklarının 
düşmanları olan Enosis perdesi ardında bağımsız bir devlet olan Kıbrıs Cumhuriyetini 
lağvederek yerine, Adanın NATO’nun nükleer füze üssü olarak kullanılmasını sağlaya-
cak bir statüye getirmeğe çalışıyorlar”. 

TASS Haber Ajansının resmi açıklamasında ise; “Yabancı basının haberlerine göre, 
dış mihrakların destekleriyle Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına bir darbe hazırlan-
maktadır. Yunanistan’ın bazı yetkililerinin Kıbrıs konusunda yayınladıkları demeçleri 
ayrıca 1 Temmuzda Atina’da yayınlanan demeç, Kıbrıs’ın bağımsızlığına doğrudan 
tehditleri barındırıyor. Kimseye gizli değildir. Yunanistan, ABD ve NATO üyelerinin des-
teğiyle uzun zamandan beri Kıbrıs’ın bağımsızlık, hükümranlık ve toprak bütünlüğü-
ne karşı silahlı bir plan üzerinde çalışmaktadır. Bütün bu planlar, herkes tarafından 
kabul edilen BM üye devletleri dâhil, Kıbrıs Cumhuriyetinin durumunu kötüleşti-
recek veya dünya barışını tehlikeye düşürecek hareketlerden kaçınılması öngören 
Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıdır. Sözde Acheson Planı NATO’da yine ortaya atıl-
mıştır. Plan, Kıbrıs Cumhuriyetinin ortadan kaldırılmasını, Ada’nın taksim edilmesini 
ve Kıbrıslıların devlet statüsünden yoksun bırakılmasını ön görmektedir. Bu plan yakın 
bir gelecekte gerçekleşecektir. Böylece Kuzey Atlantik bloğunun Acheson Planıyla Kıb-
rıs konusundaki meseleler halledilerek, Komünist ve Arap ülkelerinin özgürlük müca-
delesine darbe edilecektir. Bu günkü durumda Kıbrıs’ta bir hükümet darbesi yapılması 
hususundaki bir planın yeniden uygulanmaya çalışılması bir tesadüf değildir. NATO li-
derleri, Yunanistan’daki cuntanın yönetimi zorla ele geçirmesinden beri, ortaya çıkan 
durumdan yararlanmayı ummaktadırlar. 

113  Kazakhstanskaya Pravda, Perşembe 6 Temmuz 1967, No:156 (13537), s. 2. 
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komplo hazırlayıcıları, İsrail’in Araplara saldırmalarıyla meydana gelen kaostan fayda-
lanmak istemektedirler. BM’nin tam üyesi olan Kıbrıs’ın hükümranlık ve toprak bütün-
lüğüne karşı olan planlar, emperyalizmin genç ülkelere karşı olan yıkıcı çaba zinci-
rinin bir halkasını meydana getirmektedir. TASS, SSCB kamuoyunun dikkatini, Kıbrıs’ı 
ilgilendiren tehlikeli olaylara ve Kıbrıs Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşüren olay-
lara çekmiş olduğunu belirtmeye yetkili kılınmıştır. Ulusların güvenlik ve barışın lehin-
de bir siyaset izleyen SSCB, Akdeniz’in bu kısmındaki gelişmeleri bilmezlikten gelemez. 
Kıbrıs’ta bir darbe teşebbüsünde bulunmak isteyenler, bundan doğacak sonuçların so-
rumluluğuna da katlanacaktır. Kıbrıs’ın içişlerine kimse karışmamalıdır. Rum ve Türk 
olarak yalnız Kıbrıslılar kendi geleceklerini tayın etme hakkına sahiptirler”114 diye 
açıkladılar. 

Bu arada Kıbrıs konusunda Türk–Yunan görüşmeleri başarısızlıkla sona erdi. Bu 
görüşmelerin ana konusu Papadopolus Acheson Planını yeniden canlandırmak 
istemesi idi ve Enosis’in Türkiye’nin kabul edilmesi karşılığında adada üs vermeyi 
önermişti. Fakat bu öneri Kıbrıslı Türklerin hepsine yetecek büyüklükte olmama-
sından dolayı Demirel tarafından reddedilmişti. Bunda sonra SSCB’nin resmi daveti 
üzerine, Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel eşiyle birlikte, Türk–Sovyet ilişkileri 
daha da üst seviyelere taşımak amacıyla 19–29 Eylül 1967 tarihlerinde SSCB’yi bir 
ziyaret gerçekleştirdi.115 İki devlet yetkilileri Kıbrıs konusuna da değinerek; “Doğu 
Akdeniz’in bu bölgesinde durumu gerginleştirmek ve Kıbrıs Devletinin bağımsızlığına 
son vermek amacıyla bir takım girişimlerin ortaya çıktığını belirtmişlerdir”116. Ayrıca 
Türkiye Başbakanının SSCB’ne yaptığı ziyareti, Sovyet basınında “Sovyet–Türk İliş-
kilerinde Yeni Bir Sayfa”117 olarak gazetelerin birinci sayfasından verildi. Demirel’in 
Türkiye dönüşünü ve Türkiye basınında SSCB’yle olumlu haberlerin yer aldığını da 
yayınladılar. İki devlet arasındaki bu gelişmeler bir başarı olarak nitelendirilmiştir. 
Bu gelişmelerde iki devletin zirvesi üstüne düşen fedakârlıklarını yaptıklarını ve ge-
çen sene SSCB Başbakanı A.N. Kosigin’in Türkiye’ye resmi ziyareti ve iade ziyaret ola-
rak Demirel’in gelmesi bunun güzel örneğidir. İki devlet arasında sağlanan özgüven 
sayesinde ticari ve ekonomi alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağladığını 
açıkladılar.118 

Ayrıca son zamanlarda Kıbrıs’ta yaşanan tüm karışıklara Amerika ve NATO’nun dal-
kavukluğunu yapan Cuntacı Atina Hükümeti sebep olduğunu ve General Grivas’ın 
adaya gelişi hakkında Sovyet basınında geniş bir yayınlar yapıldı. Kazakhstanska-
ya Pravda gazetesindeki “General Grivas’ın Kirli Oyunu” adlı bir makalede; “Grivas’ın 
Yunanistan’ın emperyalist çevrelerinin desteğiyle Kıbrıs’a geldiğini ve Kıbrıs’ın ba-

114  Kazakhstanskaya Pravda, Perşembe 6 Temmuz 1967, No:156 (13537), s. 3.
115  Sosiyalistık Kazakhstan, 1 Ekim 1967, No:230 (12768), s. 1.
116  Sosiyalistık Kazakhstan, 1 Ekim 1967, No:230 (12768), s. 1.
117  Sosiyalistık Kazakhstan, 3 Ekim 1967, No:231 (12769), s. 3.
118  Sosiyalistık Kazakhstan, Salı 12 Ekim 1967, No:264 (12802), s. 3.
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de hazırlanan plan sayesinde adayı kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Bu faşist General 
Grivas’ın emrinde on beş bin Yunan askerinin bulunduğu ve “Askerler kendi milli vazife-
lerini sonuna kadar götürmeye ant içen ve son derece donanımlı” olduğunu ve ayrıca 
milli hareketimize olan duyguları hala tükenmeyenler olursa, onlar bu harekete sahip 
çıkarak yardım etmeleri kendilerinin vatani bir vazifesidir” diye açıklamıştır. Bu açıkla-
malardan Atina Cuntasının ve Grivas’ın Kıbrıslılar için ne kadar tehlikeli olduğu an-
laşılıyor ve gizli olarak bilinen “Molnia” adlı plan çizgisiyle hareket ederek Makarios’u 
devirmek ve sonunda adanı Yunanistan’a bağlamaktır. Kıbrıs’a bir taraftan NATO çev-
releri de ada halkı arasındaki sükûnetine fitne sokarak aralarında daima ihtilaflı duru-
mu körüklemeye çalışıyorlar. Bunu Cumhuriyetin kuruluşunda beri aradaki yedi sene 
içinde şahit olduk. AKEL Merkez Sekreteri Papanoannu, Kıbrıslılar sömürgecilere karşı 
mücadelede yalnız değildir ve Cumhuriyetin toprak bütünlüğünü yabancılara hiçbir 
zaman kaptırmayacaktır. Bizim haklı mücadelemize bütün dünyanın barışseverleri ve 
SSCB’nin Kıbrıs’ın bağımsızlığına dair kesin kararları ve yardımları sayesinde Kıbrıs’tan 
bütün yabancı üsleri ve askerleri kovacağız. Çek elini Kıbrıs’tan!”119 diyordu. 

Türk–Sovyet ilişkilerinin normale döndüğü zaman 1967 yılının Kasım ve Aralık ay-
ları Kıbrıs’ta yeni olaylara sahne oldu. General Grivas yönetimindeki Rum Milli Mu-
hafız kuvvetlerinin Kıbrıs’ın güneyinde bulunan Boğaziçi ve Geçitkale köylerine 15 
Kasım 1967’de saldırarak Türk köylüleri öldürdüler ve Kıbrıs’ı yeni buhranlı devreye 
soktular. Bu da Enosis’e engel olan Türk varlığını kademeli olarak imha ederek or-
tadan kaldırma teşebbüsleri idi. 16 Kasım 1967 tarihinde TBMM, Anayasanın savaş 
ilanına ve TSK yabancı gönderilmesine dair 66. maddesine dayanarak, Kıbrıs’a mü-
dahale yetkisini, 435 üyenin 432 oyu ile karar aldı. Türkiye aynı zamanda bir çıkar-
ma yapacağını da duyurdu. Çıkarmanın ancak tedhişçi Grivas’ın ve 12.000 Yunan 
askerlerinin adadan çekildiğinde durdurulabilir diye açıkladılar. Türkiye adadaki 
soydaşlarını korumak maksadında Yunanistan’a 17 Kasım 1967 tarihinde bir ülti-
matom verdi. Aynı gün 17 Kasım 1967 tarihinde SSCB Ankara Büyükelçisi Smirnov, 
Dışişleri Bakanı Çağlayangil’le görüştü ve olaylarla ilgili görüşünü; “Kıbrıs’ta çözüm-
lenmemiş sorunlardan yararlanmak isteyenler çoktur ki, bir savaşın ocağını ateşlemek 
için çalışıyorlar. Bizce en iyi çıkar yol, barışı sağlamaktır. Kralcılar, faşistler, saldırgan 
olarak çıkarsa tutum ona göre olacaktır. Galiba bütün dünya devletleri bu konudaki 
fikrini söyleyecektir. Sovyet Hükümetinin siyaseti, bütün zor sorunlarda en sonuna ka-
dar barış yollarından faydalanmaktır. Bizce en iyisi barıştır” diye belirtti.120 Bundan 
sonra Büyükelçi Smirnov, Başbakan Demirel’le görüşmüştür. Görüşmesin de; “Baş-
bakanı ziyaret ettim. Yunanlı monarşist ve faşistlerin suç teşkil eden politikası hakkında 
konuştuk. Yunan Cuntasının Kıbrıs’taki masum Türkleri, zavallı köylüleri kayba uğratan 
sebepleri konuştuk. Bu durum Sovyet kamuoyunda da memnuniyetsizlik ve takbih ya-
ratmıştır” demiştir.121 18 Kasım 1967 tarihinde Türk jetleri Kıbrıs üzerinde alçak uçuş 

119 Kazakhstanskaya Pravda, Salı 29 Temmuz 1967, No:201 (13582), s. 3.
120 Aziz, 1970:235–236.
121 Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008, s. 148.
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Sosiyalistık Kazakhstan gazetesindeki “Kıbrıs’taki Durum” adlı haberde; “Türkiye’nin 
18 Kasım’da Kıbrıs hava sahasını beş kere bozarak ada üstünde ihtar uçuş yaptığını ve 
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında zaman–zaman karşılıklı ateş açıldığından” 
haber veriyor. Aynı gazetenin “Yunan Hükümetinin Açıklaması” adlı bir başka habe-
rinde ise; “Yunan Hükümeti Kıbrıs’taki gelişen son olaylar hakkında Türkiye ile Kıbrıs’ın 
nabzını dikkatle izliyor. Son olaylar gösteriyor ki, Hükümeti bütün olasılıklara karşı 
tedbirli ve Yunan Silahlı Güçlerinin hazır bulundurulmasına sevk etti. Hükümetimiz 
bu konuda birkaç kez toplandılar”.123 Bu arada Türkiye’nin kesin uyarısına rağmen, 
Yunanistan Ankara Büyükelçisi aracılığıyla bu ültimatomu kabul etmeyeceklerini 
Türk Dışişleri Bakanlığına bildirdi. 

Bu bildiriden sonra Türkiye Bakanlar Kurulu olağanüstü bir toplantı yapmak üze-
re gece Meclise toplandılar. Türkiye Hükümeti sözcüsü Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, 
“Türkiye Kıbrıs konusunda verdiği nota Yunanistan tarafından reddedildi ve Türk tara-
fı adadaki soydaşlarının insani hukukunun savunmasını sonuna kadar götürecektir”. 
Lefkoşa’dan TASS aracılığıyla AKEL yayını Haravgi gazetesinin yaptığı açıklama da 
ise; “Sömürgecilerin yaptıkları vahim olaylar Kıbrıs’taki gelişen bu son durum onun bir 
ispatıdır. Bu kötü durumda Kıbrıslılar dış ve iç düşmanlarımıza birlikte hareket ederek 
bir mücadele vermesi gerekiyor. Biz, BM ve bizi destekleyen antiemperyalist devletler-
den tekrar bize yardım etmeleri için duyuru yapmalıyız. Amerikan ve NATO sömürge-
cileri Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına çok tehlikeli unsurlardır”124 
diyordu. 

Türkiye, Yunanistan’ın verdiği olumsuz cevap üzerine savaş hazırlıklarına başladı. 
Bununla birlikte ABD Kıbrıs sorununa aktif bir rol oynamaya başladı. Buhrana bir 
çözüm bulabilmek ve taraftarları uzlaştırmak için arabulucu Cyrus Vance’i gönder-
mişti. Böylelikle ABD’nin Kıbrıs sorununa el atması, SSCB tarafından sert tepkiyle 
karşılandı. SSCB yayınladığı bir bildiriyle, Kıbrıs sorunu hakkında taraflara “Kıbrıs 
Meselesi Barış Yoluyla Halledilsin” diye resmi görüşlerini açıkladılar. Beyanatta; “Kıb-
rıs ve çevresindeki son durumlar gitgide anormalleşiyor. Hepimize malum olan Kıbrıslı 
Rum ve Türk Toplumlarının bir arada yaşadığı bölgede, Kıbrıs Rum Milli Muhafız kuv-
vetleri tarafından 15 Kasım’da ateş açıldı ve neticede iki toplum arasında bir çatışma 
başlamıştı. Kıbrıs’ın bağımsızlığını sonunu getirmek isteyen adadaki Yunan askerî 
zihniyeti de bu ateşe katılmışlardı. Son derece ağır silahlarla donanımlı askerleri Yuna-
nistan Cuntasının dalkavuğu Generali Grivas yönetiyor. Adadaki savaşta bir sürü sivil 
hayatını kaybetti. Şuanda ateşkes olmasına rağmen Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne ve 
bağımsızlığına ve Doğu Akdeniz bu bölgelerinde hala savaş olasılığı gün geçtikçe 
barış ve güvenliğe son derece tehlike artmaktadır. Yunanistan Silahlı Güçleri ola-

122 Murat Sarıca, Erdoğan Teziç ve Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yay., Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1975, s. 145.

123 Sosiyalistık Kazakhstan, Çarşamba 22 Ekim 1967, No:272 (12810), s. 1.
124  Sosiyalistık Kazakhstan, Cumartesi 25 Ekim 1967, No:275 (12813), s. 3.
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yayınlar yapmaktadır. Yunan Cuntacılarının yaptıkları bu olaylar, bugünlerde hazır-
lanan bir plan değildir. Bu uzak yıllardan beri hazırlanan plan ve dış emperyalistle-
rin destekleri sayesinde Kıbrıs’ın bağımsızlığına son vererek Enosis’i gerçekleştirerek 
Kıbrıs’ı NATO’nun askerî üssüne çevirmektir. Cunta Yunanistan’da uygulanan ceza 
hareketlerini Kıbrıs’a taşıyor ve orada da aynen uygulamaya çalışıyor. Türkiye Hüküme-
ti ise; Kıbrıs’ta gelişen durumları gözden geçirerek, kendi sorumluluğu doğrultusunda 
bir takım hareketlerde bulundu. TSK’de savaş hazırlığı durumuna getirilmiştir ve olası 
bir durumda adaya çıkmaya hazırdır. Türk askerî donanmaları sürekli Kıbrıs etrafında 
manevralar yapmaktadır. Bütün bu olup bitenler NATO çevresiyle ilgilidir. Amerika’nın 
bu bölge siyaseti “barış ve dostluk” planından söz etse bile ne kadar inandırıcıdır. ABD 
bölgedeki durumu bir galeyana getirerek kendisini bir müdahale hakkına sahip olma 
fikri açıkça göze çarpıyor. Ayrıca Yunan Cuntasının ABD’nin bilgisi ve desteği dışında 
hareket ettiği söylense de, Yunanistan’ın günümüzde ABD askerî üssü olduğu kimse 
tarafından inkâr edilemez. SSCB, Kıbrıs’ta gelişen tüm olaylardan haberdar ve bundan 
öncede yaptığımız gibi, şimdi de Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, ayrıca 
ada halkının kendi sorunlarını dış etkenlerin karışımıyla değil kendi iradeleriyle hal-
letmeleri taraftarıyız. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Kıbrıs’ta bulunan yabancı askerî üsler adada kalmaya 
devam ettikçe, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına tehdit unsuru taşıyor. Ayrıca 
Doğu Akdeniz’in bu bölgesinde barışın kalıcı ve temenni olması taraftarı olan SSCB, 
adadaki iki toplumun arasında gelişen sorunu silah gücüyle değil, barış yoluyla çözüm-
lenmesine çağırıyor. Bütün Kıbrıs halkının egemenliğine saygı duyarak ve BM Güvenlik 
Konseyinden çıkan tüm kararları eksiksiz yerine getirilmesi gereklidir. SSCB bununla 
birlikte şöyle düşünüyor, eğer Kıbrıs’ta yaşanan tüm sorunların bir daha yapılmaması 
için, Kıbrıs Hükümeti samimi yollara başvurarak harekete geçerse, elinden çok şeyler 
gelebilir”.125 Aynı gazetenin bir başka sayısındaki “Kıbrıs Olaylarının Perde Arkasındaki 
Emperyalistler” adlı makalede ise; “Kıbrıs’ta 15 Kasım’da yer alan iki toplum arasındaki 
ateş ve bunun Yunan Cuntacılar tarafından hazırlanarak faaliyet geçtiği yazılıyor. Ayrı-
ca ABD’nin gizli “Derin Devleti” 1964 senesindeki Acheson Planını hazırlatarak, Kıbrıs’ı 
Yunanistan’a ilhak etmeye çalışıyor ve arkasından da NATO’nun “Batmayan uçak”ı ha-
line getirmek istiyor. Amaçlarını gerçekleştirmek için Yunan Cuntasını seçtiler. 

Yunan Cuntacıları Kıbrıs’ın içişlerine karışarak Enosis’i biran evvel gerçekleştirmek 
istiyorlar. Kıbrıs ve çevresinde olup biten bu karışıklıktan, Türkiye Silahlı Kuvvetleri de 
hazırlıklı durumuna getirilmiştir. Türk Donanmasının rotası Kıbrıs’a doğru çevrilmiş du-
rumdadır. Türk yetkilileri adaya müdahale için çıkartma yapabileceklerini söylüyorlar. 
Daha önce de belirttiği gibi SSCB, yine de tekrarlayarak Kıbrıs’ın bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne dışarıdan hiçbir müdahale edilmemesi ve adadaki Türk ve Rum Top-

125  Sosiyalistık Kazakhstan, Cumartesi 24 Ekim 1967, No:274 (12812), s. 3.



247

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ılumlarının barışçıl yoluyla işleri halledilmesi gerekiyor”126 diyordu. Bu dönemi kısaca 

özetlersek, öncelikle SSCB’nin Kıbrıs konusunda bazen sapmalar olmakla birlikte, 
Türk–Sovyet ilişkilerinde ve Kıbrıs konusunda bir ılımlı siyasete de dönüştüğünü 
söyleyebiliriz. İki devlet yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri sonunda Kıbrıs konusun-
da ortaklaşa yayınlanan bildirilerde Enosis’e kesin karşı olduklarını ve önemlisi de 
adadaki İki toplumun kabullenilmesidir diyebiliriz. Ayrıca Türkiye, Yunanistan’ın 
ada üzerinde yaptığı siyasetine sert tepkilerle karşı çıkarak, iki ülke arasındaki güç 
dengesi değişikliğine asla izin vermeyeceğini bildirmiştir. Kıbrıs konusunda Türkiye, 
1964 senesinde ABD tarafından durdurularak hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat Tür-
kiye 1967 senesine gelindiğinde uluslararası arenada destek açısından çok iyi konu-
ma geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumu açıklayacak olursak, yanı başındaki komşusu 
Yunanistan askerî Cunta tarafından yönetiliyor ve bu da SSCB’nin Türkiye arasındaki 
siyasî ilişkileri haliyle etkileyerek Türk tarafı tezine yakınlık duymasını sağlamıştır. Tür-
kiye aktif rol oynayarak SSCB’yi, Türkiye karşıtı politikasından caydırmıştır diyebiliriz. 
Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs konusunda yürüttüğü siyasetiyle SSCB’nin Kıbrıs siyaseti 
arasında benzerlikler vardı. Her iki ülke de Kıbrıs’ın başkaları tarafından ilhak oluşuna 
ve adadaki iki toplumun siyasî haklarının yitirilmesine kesinlikle karşıdır. Ayrıca Lo-
zan Antlaşmasıyla sağlanan Akdeniz’deki dengenin bozulmasına karşı da her iki devlet 
aynı çizgidedir. İki ülke arasında devam eden ziyaretler ile Kıbrıs konusunda iki devlet 
görüşleri birbirlerine daha da yaklaştırılmıştır diyebiliriz. Bir taraftan bu dönemdeki 
Türkiye’nin Kıbrıs konusunda siyasî alanda yürüttüğü bu politikanın bir başarı olarak 
kabul ediyoruz. Çünkü ortaya çıkan sorunu savaşa dönüştürmeden diplomasi yoluyla 
çözmüştü. Yunanistan’ın Cunta tarafından yönetilmesi neticesinde SSCB görüşünün 
Türk görüşüne yaklaştırdığını söyleyebiliriz. 

4. Kıbrıs Barış Harekâtı Esnasında SSCB’nin Kıbrıs Politikası: 

Bahsettiğimiz gibi, 1967 bunalımından sonra Makarios, Enosis’in en azından uzak 
bir hedef olduğu kanaatine varmıştı. Ekim 1970’te “Ben daima Yunanistan ile bir-
leşme taraftarı oldum. Böyle olmakla beraber, bunun bugün için gerçekleştirilmesinin 
fazlasıyla güç olduğunu idrak etmiş bulunmaktayım” demesi, Yunanistan’daki cunta-
ya yakınlık duyanlar arasında Enosis’e ulaşma yöntemlerinde farklılığa yol açmıştı. 
Bunun neticesinde Kıbrıs Rum halkı arasında bir iç çatışma başladı diyebiliriz. Ayrı-
ca toplumlararası görüşmelerin başlaması da, Rum kesimi içindeki görüş ayrılığı-
nı belirginleştirmiştir. Rum kesimi içindeki bu mücadele giderek acımasız olmaya 
başladı. Birçok terörist örgüt, bombalama ve suikast yapmak suretiyle hükümete 
şiddetle karşı olduklarını ortaya koyuyorlardı. Bu konu, Sovyet basınında da yankı 
buldu. SSCB konu üzerine, adada da yaşanan tüm olayların perde arkasında Yuna-
nistan tarafından desteklenen ve direktif alan EOKA-B terör örgütünün bulundu-
ğunu yazıyor. Ayrıca Grivas’ın ölümünden sonra biraz da olsa sakinleşen durum bu 
tarihlerde tekrar alevlenmeye başladı. Bununla birlikte Kıbrıs’taki mevcut rejime 

126  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 28 Ekim 1967, No:277 (12815), s. 3.
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planların ortaya çıktığını açıklıyor. Bu gizli planı Grivas’ın kendisi gerçekleştirmek 
istemişti, fakat onun ömrü buna yetmedi. Ama onun halefleri adada bir sürü terör 
faaliyetinde bulunarak, adayı kan gölüne çevirdi. 

Ayrıca uluslararası uzmanlar, adadaki bu durumun tekrar hareketlenmesini, iki top-
lum arasındaki müzakereler zamanına denk gelmesine dikkat çekiyorlar127. İki top-
lumun toprak bütünlüğü ve egemenliği elinde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti, Atina 
ve NATO’nun istilacı yetkilileri tarafından hiçbir zaman benimsenmedi. Dolaysıy-
la NATO, adadaki iki toplumun bir arada yaşamalarına karşılık sürekli aralarında-
ki kargaşalığı sürekli tazyik etmeye ve güvensizliğe sevk etme yoluyla Makarios’u 
devirerek adada anarşist rejimin kurulmasını düşünüyorlardır. Bunların amacı, plan 
gerçekleşmediği takdirde, en azından mevcut idarenin EOKA-B’yle bir anlaşmaya 
varılmasını sağlamaktır. Kıbrıs’ın düşmanlarının esas düşünceleri, adayı ikiye böle-
rek, NATO’nun Akdeniz ve Ortadoğu’ya giriş yolundaki askerî üssüne çevirmektir. 
Bu yolda Kıbrıs Milli Muhafız Askerlerini kullanıyorlar. EOKA-B’nin kullandığı bütün 
silah ve cephaneler Yunan subayları tarafından tedarik ediliyor. Makarios kendisi-
ne ve Hükümete karşı subayları görevlerinden alarak temizliğe başladı ve birkaçı 
da adadan sınır dışı edildi128. Ayrıca ellerinde bulundurulan silah ve cephanelerde 
alındı. Fakat bu temizlik dahi Kıbrıs Adasında gerçekleştirilecek bir darbeye engel 
olamamıştır. Kıbrıs’ta Makarios Hükümetine karşı gerçekleşen darbe, SSCB kamuo-
yuna şu şekilde yansıdı; “Kıbrıs’ta Askerî Darbe” adıyla duyuruldu. 15 Temmuz sabahı 
Kıbrıs’ta, Kıbrıs Milli Muhafız Askerleri ve Yunan subaylarıyla birlikte, halk tarafından 
oybirliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Makarios’a karşı bir darbe 
gerçekleştirdi.129 Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı Köşküne ve adanın çeşitli bölge-
lerinde eş zamanlı ateş açıldı. Associated Press’in haberlerine göre Cumhurbaşkanı 
Makarios öldürülmüştür.130 Fakat Kıbrıs Türk Radyosunun son dakika haberlerin-
de Makarios’un sağ kaldığını ve BM Askerilerinin konuşlandığı bölgeye geçtiğini 
yayınladı.131 Aynı Radyo istasyonunun haberlerine göre Köşk’ü koruyan askerler 
darbecilerle karşı ölüm kalım savaşı vererek savaştığını ve Makarios’un BM’nin kısa 
sürede duruma el koymasını ve ayrıca Kıbrıs’ı kalben seven tüm Kıbrıs halkına ses-
lenerek darbecilere karşı bir vücut olarak karşı koymaya çağırmıştır.132 

Lefkoşa, Magosa ve Pafos’ta darbecilerle Hükümete bağlı askerler arasında hala sa-
vaş devam ediyor. Merkez Radyo İstasyonu, havaalanı ve Hükümet binaları darbe-
ci Milli Muhafızlarca çemberlenmiş durumdadır. Ayrıca darbeci askerilerin verdiği 
bir emirnamede, “her kim işimize karışacaksa hemen vurulsun” adı taşıyan bir emirle 

127  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Pazartesi 3 Temmuz 1974, No:153 (14813), s. 3.
128  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Pazartesi 3 Temmuz 1974, No:153 (14813), s. 3.
129  Pravda, TASS, Salı 16 Temmuz 1974, No:197 (20436), s. 5.
130  İzvestia, TASS, Salı 16 Temmuz 1974, No:164 (17702), s. 2.
131  Kazakhstanskaya Pravda, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:164 (15667), s. 3
132  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:165 (14825), s. 3.
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kopmuştur. Bu olaylar gerçekleşmeden önce Makarios, Atina Hükümetine, sayıları 
650’yi bulan Yunan Subayının adadan çekmesini istemişti. Çünkü Cumhurbaşkanı 
Makarios, adadaki bütün olup biten olaylara Yunan Subaylarının el altından yürüt-
tüğünü açıklamıştı. Kıbrıs’ta yer alan bu olay karşısında Atina’dan resmi bir açık-
lama gelmedi. Milli Savunma Bakanlığında, Yunanistan Cumhurbaşkanı General F. 
Gizikis’in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirmektedir. Toplantıya Başbakan A. 
Andrusopolus, Genelkurmay Başkanı E. Lasudis, Silahlı Kuvvetler Komutanı General 
Bonanos, cuma günü Atina’ya gelen Yunanistan’ın Kıbrıs Büyükelçisi E. Lagakos ve 
Kıbrıs Milli Muhafız Ordusunun Komutanı Yunan Subay Denissis katılmaktadırlar. 
Hükümetin resmi sözcüsünün verdiği bilgiye göre, Makarios’un Atina’dan Yunan 
Subaylarının çekmesi talebi reddedilmiştir.133 

Kıbrıs’ta gerçekleşen darbe üzerine Türkiye’de Hükümet olağanüstü bir toplantı 
yaptı. Toplantıya TSK Komutanları katıldı. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Işık, “Kıbrıs’ta 
gerçekleşen darbe neticesinde Kıbrıs’ta oluşabilecek herhangi bir yeni statüye razı ol-
mayacaklarını net bir dille açıkladı.134 Türkiye Cumhuriyeti bu gibi olaylara asla razı 
gelmeyecektir”. Washington haberlerine değinen TASS, Türk Genelkurmay Başkan-
lığınca alınan kararda, TSK’yı savaşa hazır bekletildikleri bildirilmiştir. Bununla birlikte 
TASS, Paris haberleriyle devam ederek, Cumhurbaşkanı Makarios bütün büyük ve 
dost devletlerden, ayrıca barışsever dünya halklarından Kıbrıs’ta yapılan darbeye 
karşı “Kıbrıs’ın bağımsızlığına, demokrasi adına ve Kıbrıs halkının kendi kendini idare 
etme hukuku uğrunda verdiği savaşa” yardım etmeleri hakkında bir çağrıda bulundu. 
Kıbrıs’ta gerçekleşen darbe Atina Cuntasının direktifi sayesinde adada bulunan 950 
Yunan subayı ve Yunanistan uzantıları tarafından gerçekleştiğini kesin bir dille söy-
ledi. Böylece Atina Cuntası, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına son vermek istedi. 
Fakat cunta amaçlarına ulaşamadı. Onlar sadece birkaç binayı kuşatabildiler. Kıb-
rıs halkı, cumhuriyeti yıkmaya çalışan tüm unsurlara karşı sonuna kadar mücadele 
edecektir.135 Ayrıca Makarios, Kıbrıs halkına darbecilerle işbirliği yapmamaya ve hal-
kın oybirliğiyle Cumhurbaşkanı seçilen kendisinin yanında yer almaya çağırdı. TASS 
Haber Ajansı konu üzerine yine bir başka bildiri yayınladı. Bildiride, Cumhurbaşkanı 
Makarios Başkanlığındaki Kıbrıs Hükümetine karşı “15 Temmuz’da Yunan subayları 
ve Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu bir darbe gerçekleştirilerek mevcut hükümeti devirdiler. 
SSCB halkı, Kıbrıs’ta art niyetli dış unsurların perde arkasından verdiği silah gücüyle 
gerçekleşen darbeyi sert bir şekilde kınıyor. SSCB, böyle bir ağır zamanda darbecilere 
karşı mücadele veren tüm halkın yanındadır. TASS Haber Ajansı şunları yayınlamaya 
yetki aldı. SSCB Kıbrıs’ta gerçekleşen darbeyi, BM kurallarına ve uluslararası insan hak-
ları kanununa aykırı ve insanlık onuru çiğneyerek ayaklar altına alındığını bildiriyor136. 
Bu suç Yunanistan Cuntasına yüklenmelidir. Bu hareketin uluslararası problemleri be-

133  Pravda, TASS, Salı 16 Temmuz 1974, No:197 (20436), s. 5.
134  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:165 (14825), s. 3.
135 Kazakhstanskaya Pravda, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:164 (15667), s. 3
136 Ontüstık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:138 (11669), s. 1.
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devletlerarasındaki ilişkileri zedeleyerek, günümüzdeki barışseverlik ilişkilere aykırıdır”. 
SSCB yetkilileri Yunanistan’ın, bağımsız ve BM üyesi Kıbrıs Cumhuriyetinin içişleri-
ne karışmasını kısa sürede bırakacağı ümidindeydi. Ayrıca SSCB; Yunanistan, Tür-
kiye, BM Güvenlik Konseyinin daim, üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa Hükümetleri 
nezdinde girişimlerde bulunduğunu haberdar etti137. SSCB, Kıbrıs hakkında resmi 
gazetelerinde çeşitli isimler başlığında138 kamuoyuna yansıyan haberleri halka du-
yurmaya devam etmektedir. Mesela Pravda ve İzvestia gazeteleri başta olmak üzere 
tüm gazetelerde, Kıbrıs’ta 15 Temmuz’da gerçekleşen darbeden sonra adanın dış 
dünyadan tamamen koptuğunu ve adada cereyan eden son haberlerin doğru bir 
şekilde kendilerine ulaşmadığından bazı zamanlar ada hakkında bilgi eksikliğine 
yol açtığını yazıyorlar. Buna rağmen gelen haberlere göre, Makarios taraftarıyla 
hükümete sadık kalan polisle güvenlik güçleri, Yunanistan subayları tarafından yö-
netilen darbeci Milli Muhafız Askerleri arasında çetin savaşların sürdüğünü bildiri-
yorlar.139 Silahlı mücadele Pafos ve liman kenti Limasol’da kanlı bir şekilde devam 
etmektedir. Bu iki şehir Makarios taraftarlarının elindedir ve yerli radyodan verilen 
haberlere göre, darbeciler başkent radyosunu ele geçirerek, tüm adada kendile-
rinin hâkim olduklarını ve darbenin engelsiz gerçekleştiği hakkında yalan haber 
yayınladığına dikkat çekiyorlar. Ayrıca darbeciler kendi emellerine ulaşmak maksa-
dıyla Makarios’un öldüğü hakkında da yalan haberler yayınladı. Böylece ada halkı 
arasında korku salmak istediler. 

Bununla birlikte eski “Pafos papazı Gennadi, Nikos Sampson’a Cumhurbaşkanlığı ye-
mini” ettirmiştir. Sampson Kıbrıs’taki aşırı sağcı “Mahi” gazetesinin redaktörüdür. 
O, adadaki EOKA-B ve Atina Cuntasıyla sıkı ilişki içindedir. Ayrıca adada darbe ger-
çekleşmeden üç gün önce Atina’dan gelmiştir. Belki de oluşan durum hakkındaki 
direktifi Yunan yetkililerinden almıştır.140 Ayrıca darbeyi gerçekleştirenler emri sa-
dece Atina’dan değil, perde arkasından destek sağlayan NATO’dan aldığı bellidir. 
NATO, Kıbrıs’ı “batmayan uçak gemisi” haline döndürerek adayı tümüyle askerî üsse 
çevirmek istiyorlardı.141 Böylece Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da gerçekleştirmek 
istedikleri amaçlarına bir nebze de olsa yaklaşmaktı. Fakat Kıbrıs’taki Makarios Hü-
kümeti, bu amaçlarına ulaşmalarında büyük bir engel taşıdığından, darbe yoluyla 
maksatlarına ulaşmayı hedeflediler. Darbeciler Makarios taraftarlarını acımasızca 
güç göstererek, Lefkoşa’da “olağanüstü hal” ilan etti. Şehrin bütün stratejik yerlerin-
de tanklarla nöbet tutmaya başladılar. Darbeciler bununla yetinmeyip başkentteki 

137 İzvestia, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:165 (17703), s. 1; Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Çar-
şamba 17 Temmuz 1974, No:165 (14825), s. 3.

138 Bu konuda; “Kıbrıs’taki Durum, Kıbrıs’ta Savaş Devam Ediyor, Kıbrıs’ın İçişlerine Karışmak Durdurul-
sun, Darbecilerin Çıkışları” gibi başlıkları örnek gösterebiliriz.

139 İzvestia, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:165 (17703), s. 2; Pravda, TASS, Perşembe 18 Temmuz 
1974, No:199 (20438), s. 5.

140 Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Perşembe 18 Temmuz 1974, No:166 (14826), s. 3.
141 İzvestia, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:165 (17703), s. 2; Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Per-

şembe 18 Temmuz 1974, No:166 (14826), s. 3.
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gönderilen subayları taşıyan uçağa açıktı. Darbeciler tüm hareketlerinde ağır silah-
lar ve tankları kullanmıştır. 

Moskova’da bulunan AKEL Başkan Yardımcısı Andreas Fantis’in TASS muhabirinin 
sorularını cevaplayarak “Hain Darbenin Arkasında NATO Var” başlıklı konuşmasında; 
Kıbrıs’ta cereyan eden olayların arkasında NATO ve onun gizli ajanlarının bulunduğu-
nu kesin bir dille söylemiştir. Ayrıca adadaki olayları sadece Kıbrıs Rum Toplumunun iç 
sorunu olarak göstermesi, tamamen yalandır. Onlar olayı Kıbrıslı Rumların arasındaki 
sorun olarak algılanmasına dair bir anlam yüklemek istiyorlar142. Kıbrıs’ta gerçekleştiril-
mesi istenen emperyalist faşist nitelikli darbenin gerçekleştiricisi olarak Yunan Cuntası 
görevlendirilmiştir. Böylece Kıbrıs halkını sömürge rejimine sokmak istiyorlar. AKEL’in 
Kıbrıs Halkına yaptığı çağrısı: Vatansever Kıbrıs halkı! Atina Cuntası Kıbrıs’ın içişleri-
ne ve Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı askerî müdahalede bulundu. Tank ve ağır si-
lahlarla donatılan darbeciler Cumhurbaşkanı Köşk’ü ve Radyo İstasyonunu, Telgraf 
ve diğer Hükümet binalarını ele geçirdiler. Fakat onlar Makarios’u tutuklama veya 
öldürme planlarına erişemediler. Şuanda Makarios Pafos’ta sağ salimdir ve “Azat Kıb-
rıs” Radyosundan haberler vermeye başlamıştır. Darbeciler iddia ettikleri gibi Kıbrıs’ın 
tümüne sahip olamadılar. Ayrıca darbecilerin Makarios öldü haberi de dünkü yalan 
haberden ibarettir. Kıbrıs Radyosunu dinlemeyin, artık “Azat Kıbrıs’ı” dinleyin diyor-
du. AKEL ayrıca Kıbrıs halkını darbecilere karşı tek vücut olarak karşı koymaya, Kıbrıs 
halkının büyük dostu SSCB ve tüm demokrasi barışsever devletlerin aktif rol oynayarak 
Kıbrıs’ta oluşan soruna bir çözüm bulma yoluna giriştiğini ilan ettiler. 

Faşizm Kıbrıs’ı ele geçiremez! Kıbrıs halkı zafere ulaşacak! Selam olsun sana Kıbrıs 
halkı ve Cumhurbaşkanı Makarios! Selam olsun Kıbrıs halkının birliğine! Satılık katil-
ler harap olsun143! Konu üzerine Afyon’da konuşan Başbakan Bülent Ecevit, “Türkiye 
hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyetinin statüsü değişikliğine asla razı olmayacaktır. Ayrıca 
olaylar karşısındaki soğukkanlılığını tutarak, Atina Hükümetini uyardı. TSK’de sava-
şa hazır duruma getirildi”.144 Aynı zamanda dünya basını da, Kıbrıs’ta gerçekleşen 
darbeyi kınadı. Birçok gazete de TASS Haber Ajansı’nın haberlerine atıfta bulundu. 
Sofya’dan Bulgaristan yetkilileri; “Kıbrıs’ın hukuki yollardan seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Makarios’a ve Kıbrıs’a yapılan askerî darbe, BM üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyetinin içişle-
rine karışmaktır”. Varşova basınında ise; “Makarios’un son zamanlarda takındığı ha-
reketleri, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi arzusunu taşımaması neticesinde Kıbrıs’ta 
NATO ve Yunan subaylarını el altından yürüttüğü gizli plan sayesinde bir darbe ger-
çekleştirildi”. Belgrat; “darbe dışarıdan yönetilen askerî subayların direktifiyle gerçek-
leşmiştir”. Şam’dan Al–Baas gazetesi TASS’ı atıfta bulunarak, “Makarios kendisini hal-

142 Pravda, TASS, Perşembe 18 Temmuz 1974, No:199 (20438), s. 5; Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Cuma 
19 Temmuz 1974, No:167 (14867), s. 3.

143 Kazakhstanskaya Pravda, TASS, Perşembe 18 Temmuz 1974, No:165 (15668), s. 3; Sosiyalistık Kazakh-
stan, TASS, Cuma 19 Temmuz 1974, No:167 (14867), s. 3.

144 İzvestia, TASS, Çarşamba 17 Temmuz 1974, No:165 (17703), s. 2.
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seyi Kıbrıs’ta yer alan darbeden sonra Waldheim ve Kıbrıs daimi temsilcisi Rossides 
tarafından olağanüstü bir toplantı yaptı. Her ikisi de Kıbrıs’ta gerçekleşen darbeden 
Yunanistan’ı sorumlu tuttular. Rossides BM Güvenlik Konseyinden, Kıbrıs’ta olup bi-
ten olay karşısında ve adada barışın sağlanmasını temin etmek için yardım etmele-
rini istedi. SSCB’nin BM temsilcisi Savronshuk, adadaki durumdan Yunan subayları 
ve Kıbrıs Milli Muhafız askerlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü. Ayrıca kısa sürede 
bu hareketlere son verilmelidir, aksi takdirde dünya açısından tehlikeli boyutlara 
ulaşabilir dedi.146 Bununla eş zamanlı olarak SSCB, Kıbrıs’la ilgili bir bildiri yayınladı.
Bildiride, Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı ve Hükümetine karşı Yunan Cuntacılarının baş-
kanlığında yapılan darbe hala devam etmektedir. Böylece BM üyesi Kıbrıs Cumhuriye-
tine dışarıdan müdahale yaparak BM İnsan Hakları Kanunu ayaklar altına alındı. Yu-
nanistan Hükümetinin bildirdiği gibi, adada gerçekleşen darbe Kıbrıs halkı arasındaki 
kendi sorunları değildir. Bunlar sadece dünyayı yanıltmak amacıyla yapılan bir yalan-
dır. Batıdaki bazı devletler bu yalanla kendilerini kandırdığı gibi başkalarını da kan-
dırmaya celp etmektedir. Fakat bu amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.147 Kıbrıs’ta 
geçekleştirilen darbenin perde arkasındaki asıl destekleyici emperyalist unsurun NATO 
olduğunu, günümüzde bütün dünyaca bilinen bu fikrin doğru olduğu kanısındayız. 

Ayrıca BM Güvenlik Konseyinde konu üzerinde yapılan tartışmada NATO üyesi devletle-
rin çıkışı da bunu bir ispatıdır. Böylece Güvenlik Konseyinde Kıbrıs’la ilgili net bir karar 
alınamadı. Bütün bunlar gösteriyor ki, BM Güvenlik Konseyi prensiplerini sadece söz-
de değil, icraatta gösterseydiler Kıbrıs hakkında kesin bir sonuca varılırdı. Belki Kıbrıs 
halkını küçümseye bilirsiniz, fakat o halkın bağımsızlık yolunda yaptığı mücadelesi ne 
kadar büyük olduğunu hepimize ispat ettiğini unutmamamız gerekiyordur. SSCB dış 
siyasetinde, Lenin’in bize gösterdiği kutlu yolundan devam ederek, kendi kaderini ken-
disi tayin eden Kıbrıs halkının yanındadır ve böylede devam edecektir. SSCB Kıbrıs’ın 
toprak bütünlüğü ve bağımsızlığından yanadır. SSCB, Cumhurbaşkanı Makarios ve 
Hükümetine yapılan darbeye karşı tüm dünya barışsever devletlerinin yardım etmesine 
çağırıyor. İlk olarak da Yunan subaylarının adadan hemen sınır dışı edilmesi gerekiyor-
dur.148 Ayrıca Kıbrıs’ta gerçekleşen vahim olayları görmemezlikten gelen bütün devlet-
lerde bu sorumluktan kaçamıyorlar149. Tarih onları da bir günü mutlaka yargılayacaktır.
SSCB’nin bu açıklamasından akılımızın ucundan şu fikirlerin geçmesine sevk ettiğini 
gizleyemiyoruz. Kıbrıs’ın Yunan subayları tarafından yapılan darbeye kesinlikle karşı 
olduğunu anladık, fakat Kıbrıs’a tüm dışarıdan yapılacak müdahalelerden men edil-
mesi gerekli olduğunu BM’de savunması, Türkiye’nin Zürih ve Londra görüşmeleri 
neticesinde elde edilen Garanti Antlaşmasının da feshini savunduğunu görmekteyiz. 
Kesin olarak Türkiye adı geçmese bile perde arakasındaki düşüncenin böyle olduğu 

145 Kazakhstanskaya Pravda, TASS, Perşembe 18 Temmuz 1974, No:165 (15668), s. 3.
146 Pravda, TASS, Perşembe 18 Temmuz 1974, No:199 (20438), s. 5.
147 Ontüstık Kazakhstan, TASS, Cuma 19 Temmuz 1974, No:140 (11671), s. 1.
148  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Cuma 19 Temmuz 1974, No:167 (14827), s. 1.
149  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Cuma 19 Temmuz 1974, No:140 (11671), s. 1.
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görüşlerini de ortaya koymayı ihmal etmiyor. TASS Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, 
“ABD Kıbrıs’ta yer alan darbeyi “Kıbrıs’ın kendi iç sorunu” olarak gösteriyor. Ayrıca ada-
daki her durumdan ABD’nin haberdar olduğunu ve Kıbrıs’ın toprak ve egemenliğine 
karşı yapılacak darbeyi önceden bilmesine rağmen Yunanistan’ı uyarmadığını da ya-
zıyor. Eğer ABD kendine düşeni yapsaydı en azından Yunanistan BM üyesi Kıbrıs’a karşı 
böyle bir çirkin işe kalkışamazdı. Fakat ABD bu bölgedeki kendi emellerini gerçekleştirmek 
uğrunda suskunluğunu korudu”150 diyor. Sovyet basını İzvestiya 19 Temmuz’da verdiği 
haberlere göre, “Kıbrıs’taki darbeciler adanın çeşitli bölgelerinde Makarios yandaşlarıyla 
komünistleri avlamaya devam ediyor. Ayrıca adada gerçekleşen darbenin sadece Yunan 
subayların içi değil, bu iş perde arkasında gizlenen bütün sömürgeci güçlerin işidir. Sov-
yet Meclisi bütün dünyayı Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetine saldırılan çirkin darbeyi kına-
maya ve yardım etmeye çağırıyor”151 denilmiştir. Kıbrıs ve adadaki Türk Toplumu için 
hayati meseleye dönüşen bu durum karşısında Türkiye çareyi ancak “Kıbrıs Barış Hare-
ketiyle” bir kez barışı sağlamak maksadında Kıbrıs’a açıldı. Fakat SSCB kamuoyu hak-
kında bilgi vermemiştik. Dünya basını gibi Sovyet basını da “Kıbrıs Barış Harekâtına” 
resmi gazetelerin birinci sayfalarında geniş yer ayırdılar. Gazetelerde, “Türk Silahlı Kuv-
vetleri Kıbrıs’ta, Türk Askerlerinin Kıbrıs’a İnişi ve Başbakan Bülent Ecevit’in açıklamaları” 
yer alıyordu. Sovyet basınındaki Ecevit açıklaması; “20 Temmuz sabahın erken saat-
lerinden başlayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kıbrıs’a denizden, havadan ve her taraf-
tan indirme ve çıkarma harekâtına resmen başlamış bulunuyor.152.Kıbrıs’ta gelişen olay 
sadece bir darbe değil, Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yapılan 
bir darbedir.153 Bu Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetini sonsuz karanlığa gömmek isteyenlerin 
darbesidir. TSK aslında savaş için değil, barış için ve yalnız barışı Türklere değil Rumlara da 
barış götürmek için adaya gidiyor154 ve Türkiye bu karara ancak bütün politik, diplomatik 
yolları denedikten sonra mecbur kalarak varmıştır”.155 

Türkiye’nin bu karara varmasının dün gece yaptığı olağanüstü toplantı neticesinde 
ortaya çıktığı biliniyor.156 TASS’ın Lefkoşa muhabiri Kerzhensev bildirdiğine göre; 
“TSK adanın kuzey bölgesi Girne civarına paraşütçülerini indiriyor. Aynı zamanda 
Lefkoşa’nın çevresinde de çok sayıda Türk askerleri iniyor. Türk Jetleri; havaalanı ve Rum 
Milli Muhafızlara ait tank bölgelerini bombardıman etmektedir. Şehir içinde silah sesle-
ri duyuluyor. Kıbrıs Türk Toplumu Radyosundan, Kıbrıs Rum Toplumuna silah bırakma-
larına ve bırakanlarının da TSK tarafından hayatlarının bağışlanacağını duyuruyorlar. 
Aynı Radyonun verdiği habere göre Girne’deki Rum Muhafızlarının “Beyaz Bayrak” kal-
dırdığını öne sürüyor.157 

150  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Cumartesi 20 Temmuz 1974, No:141 (11672), s. 3.
151  İzvestia, TASS, Cumartesi 20 Temmuz 1974, No:168 (17706), s. 3.
152  İzvestia, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:169 (17707), s. 4.
153  Pravda, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:202 (20441), s. 5.
154 İzvestia, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:169 (17707), s. 4.
155 Pravda, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:202 (20441), s. 5.
156 Kazakhstanskaya Pravda, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:168 (15671), s. 3.
157 İzvestia, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:169 (17707), s. 4; Pravda, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, 

No:202 (20441), s. 5.
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maları tarafınca tutulduğunu ayrıca tüm Ege Denizi Türk Askerleri tarafından sa-
vaş bölgesi olarak ilan edildiğini bildirildi.158 Türkiye’nin 14 İlinde ve başta Ankara, 
İstanbul ve İzmir şehirleri dâhil bu illerde sıkıyönetim ilan edildi. Bununla birlikte 
Türkiye, havaalanlarını sivil uçaklara bile kapattı.159 Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı “Barış 
Harekâtı” aynı zamanda BM Güvenlik Konseyini acilen toplanmasına neden oldu. 
Konseyde Sovyet daimi temsilcisi V.S. Sofronshuk; “BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs’taki 
duruma en kısa zamanda bir karar alarak ada egemenliğine tehlikeli Yunan subayla-
rı kısa sürede sınır dışı edilmelidir. BM Kıbrıs konusunda kayıtsız kalmamalıdır. Çünkü 
adada hala kanlı darbeciler kol geziyor”.160 SSCB aynı zamanda bir bildiri yayınladı; 
SSCB bugüne kadar Kıbrıs hakkında ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı Yunan 
askerlerince düzenlenen darbeyle ilgili kendi bildirilerin yayınlamıştır ve Yunanistan’ın 
Kıbrıs’ın içişlerine karışmaması hakkındaki tezi savunmuştu. Fakat Kıbrıs’taki durum 
iyileşmek şöyle dursun gün geçtikçe kötüleşiyor ve SSCB ada ve çevresindeki gelişen 
bu olaydan rahatsız olduğundan bölge hakkındaki durumu tekrar gözden geçirmeye 
mecbur ediliyor.161 Çünkü NATO üyeli sömürgeci devletler Kıbrıs’ta gelişen olaylar-
dan hiçte rahatsız değildir. Aksine Cumhurbaşkanı Makarios, BM Güvenlik Konseyinde 
kendisine karşı darbenin Yunanistan subayları tarafından gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs’a 
eski hükümetin tekrar getirilmesi hakkında tüm dünya devletlerinden yardım çağrısın-
da bulunduğu zaman, bahsettiğimiz o devletler kılını bile kıpırdatmadılar. Kıbrıs’ın bu-
günkü durumu bir zamanlar faşist sömürgeci işgaline uğrayan Etiyopya’ya benziyor 
mu acaba diyerek herkes soruyor. Bugün 20 Temmuz itibariyle Türkiye Kıbrıs’a asker çı-
kardı.162 Adada Türk askerleriyle darbeciler arasında kanlı savaşlar vuku buldu. Türkiye 
bu durumu, ada üzerinde bozulan rejimi siyasî barış yollarıyla halletmeye çalıştı, fakat 
çözüm bulunamadığından bu yola mecburi başvurdu. Bununla birlikte Türkiye Kıbrıs’ta 
barışı sağlamak ve Kıbrıs Cumhuriyetinin toprak ve egemenliğine karşı düzenlen dar-
beyi ezerek önceki mevcut idareyi tekrar sağlamaktır. 

Şimdilerde Kıbrıs’ı güç kullanarak ilhakı gerçekleştirmek isteyen Yunan subayları ve 
darbeciler emellerine ulaşamadığını herkes görüyor. Hal böyle iken SSCB, Kıbrıs lehi-
ne ilişkin kesin kararın alınmasını ve Enosis’in tamamen ortadan kaldırılmasını istiyor. 
Çünkü adayı ilhak ederek asıl emelleri olan NATO’nun askerî üssüne dönüştürmek-
tir.163 Yine tekrarlıyoruz ki, Cumhurbaşkanı Makarios Başkanlığında Hükümet yeniden 
kurulmalı ve Yunan subaylar adadan derhal sınır dışı edilmelidir. Kıbrıs’ın toprak bü-
tünlüğünü tekrar sağlanmasında Güvenlik Konseyi kendine düşen hukuki kurallara 
uyarak hareket etmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi duruma kısa sürede el koy-
madığı takdirde dünya barışından bundan sonra söz edilemez.164 Bir halkın egemenlik, 

158 Pravda, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:202 (20441), s. 5.
159 İzvestia, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:169 (17707), s. 4.
160 İzvestia, TASS, Pazar 21 Temmuz 1974, No:169 (17707), s. 4.
161 Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:170 (14830), s. 1.
162  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Salı 23 Temmuz 1974, No:142 (11673), s. 1.
163  İzvestia, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:170 (17708), s. 1.
164  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Salı 23 Temmuz 1974, No:142 (11673), s. 1.
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gürlüğüne saygı gösteren bütün devlet ve hükümetler, Kıbrıs’a yardım etmeyi kendi-
lerine bir farız saymalıdır” diyordu. SSCB Başkanı Brejnev, Polonya’ya yaptığı resmi 
ziyareti sırasında Kıbrıs hakkındaki görüşlerini açıkladı. “Kıbrıs’ta oluşan bu vahim 
olayın tek sorumlusu Yunan subayları ve perde arkasından destek sağlayan NATO’dur. 
SSCB ve Komünist ülkeler Kıbrıs’ın içişlerinde dışarıdan müdahale edilmesine kesin-
likle karşıdır ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti tekrar tahsis edilmelidir”.165 

TASS Haber Ajansı ayrıca, Fransız Press Haber Ajansının iddia ettiği gibi, “SSCB’nin 
Doğu Akdeniz’de 20 Temmuz öğleye kadar askerî güçlerinin bir kısmını ve öğleden son-
ra tüm askerlerini olası bir savaş durumuna karşı hazırladığını ve SSCB’nin bu hareke-
tinden dolayı NATO askerlerinde de alarma geçirildiğini yayınladı. Fakat TASS bu gibi 
asılsız haberlerin dikkate alınmamasını ve Sovyet Askerlerinin bir alarma geçmediğini, 
ayrıca askerlerin sıradan bir gün gibi normal hareketlerde bulunduğunu yazdı. Söz 
konusu iddialar bazı çevrelerce uydurulan haberdir”166. TASS muhabiri V. Safranov Ati-
na’daki durumdan da haber veriyor; “Yunanistan tamamıyla seferberlik durumuna 
geçmiş, bankalar çalışmalarını durdurmuştur. Yerli muhabirlerin verdiği haberlerde Yu-
nanistan askerî ve polisi savaş alarmına geçmiş durumdadır. Selanik ve Kavala’da ko-
numlanan Yunan askerleri Türk sınırları doğru sevk edilmektedir. Ayrıca tank bataryası 
da aynı istikamete doğru gidiyor”.167 Kıbrıs’taki darbeden sonra durumu görüşmek 
maksadında Brüksel’de NATO’nun altıncı toplantısı yapıldı. NATO’nun Kıbrıs’taki du-
rumdan ilgisiz kalmayacağını ve NATO üyesi olan iki devlet Türkiye ile Yunanistan 
arasında Kıbrıs yüzünden olası bir savaşın çıkması durumunda, NATO’nun güney 
doğu kanadının çökeceğinden korkmaktadır. Toplantı sonunda verilen beyanatta 
Kıbrıs meselesinin diplomasi yoluyla halledilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sovyet 
basını “Kıbrıs’tan gelen haberlere göre, Türk askerlerinin adaya gelişinin ikinci günün-
de de darbeci Rum Muhafız askerleri arasında kanlı savaşlar devam ediyor.168 Bu sa-
bah Türk Jetleri, Rum Milli Muhafız askerlerinin Lefkoşa, Magosa ve başka bölgelerdeki 
askerî bölgelerini bombardıman ediyor. Ayrıca Lefkoşa Havaalanına da Türk askerî 
harekâtı başladı”. Lefkoşa’daki iki toplumu ayıran “yeşil çizgi” hattı boyunca karşılıklı 
ateş açılmıştır169. Bu sabahtan itibaren darbecilerin tayın ettikleri devlet adamları baş-
kenti terk ediyorlar ve şehir sakinlerinde de korku var. Ayrıca TBMM, TSK’nin yabancı 
ülkelere gönderilmesine izin verilmiştir. 

Aynı gün Türk Genelkurmayı 20 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan Silahlı Kuvvetle-
rine ait tank takviyeli askerî birliklerinin adaya çıkartma yapan Türk askerleriyle çetin 
çatışmaya girdiğini öne sürüyor.170 Bununla birlikte Türk askerleri, Yunanistan’ın de-

165  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 24 Temmuz 1974, No:143 (11674), s. 3.
166  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:170 (14830), s. 1.
167  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:170 (14830), s. 3.
168  Pravda, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:203 (20442), s. 5.
169  Sosiyalistık Kazakhstan, TASS, Salı 23 Temmuz 1974, No:171 (14831), s. 3.
170  İzvestia, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:170 (17708), s. 4.
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Fransa’da yayınlanan basınlara atıfta bulunarak, Atina’dan alınan son dakika haber-
lerinde, yaralı Yunan askerleri tedavisi yapılmak üzere Yunanistan’a getiriliyor171 ve 
Atina Uluslararası havaalanı sivil uçakların iniş ve kalkışına tamamen kapatılmış du-
rumdadır. Başkent’in tren istasyonu ve Pirei limanında gece saatlerinden itibaren bir 
hareketlilik başladı. Türk sınırlarına doğru asker takviyesi yapılmaktadır” denilmişti. 
TASS Haber Ajansı’nın 22 Temmuz 1974 tarihinde yayınladığı haberinde, bugün 
yerli saat 15.00’te (Moskova saatiyle 17.00) BM Güvenlik Konseyinde Kıbrıs’taki ate-
şin kesilmesi hakkında karar alındı. Bu karar neticesinde Türk Hükümeti Kıbrıs’taki 
ateşi kesti.172 Bülent Ecevit BM Güvenlik Konseyinde alınan karara barışsever devlet 
olarak hürmetle karşıladığını bildirdi. Aynı zamanda darbeciler de Lefkoşa Radyosu 
aracılığıyla kendi bölümlerine ateşin durdurulmasını emir verildi. Lefkoşa’dan gelen 
haberler göre Kıbrıs halkı BM’de alınan kararı sevinçle karşılamıştır.173 

Ayrıca Atina Radyosu da BM kararına uyarak ateşin kesilmesine razı olduklarını 
duyurdu. Dese de hala halk arasında tedirginlik devam ediyor. SSCB basını resmi 
Ankara haberleriyle devem ederek şöyle diyor, “Türkiye BM Güvenlik Konseyi kara-
rına saygıyla karşılayacak ateşi durdurmuştu. Fakat Kıbrıs’ın Mağusa şehrinde Kıbrıslı 
Türklere karşı bir katliamın başladığını öne sürüyor. Eğer bu hareketler kısa sürede dur-
durulmazsa Türk Jetleri, Güvenlik Konseyince alınan karara rağmen tekrar bombardı-
mana” geçecektir. BM Başkanı Waldheim’da adada ateşin kesilmesine ilişkin alınan 
karara rağmen çatışmaların devam ettiğini doğruladı.174 Mesela Lefkoşa havaalanı 
çevresinde hala savaş devam ediyor. Kıbrıs’taki son durumun böyle olmasına rağ-
men adada üzerinde bütün ateşin kesildiğini ümit ediyoruz diyordu. Evet, öyle 
de oldu. Kıbrıs’ta barış sağlandı. Ecevit resmi açıklamasında “TSK Kıbrıs’ta üç gün 
boyunca verdiği zorlu sınavda kendine düşeni fazlasıyla yaparak, adaya barış huzur 
getirdi ve amacına da ulaştı. Kıbrıs’ta olan darbenin arkasında kimlerin olduğunu bi-
liyorsunuz. Biz onların amaçlarına erişmesine kesinlikle razı olmayacağız. Biz Kıbrıs’ın 
bağımsız olmasından yanayız ve Türkiye’nin bu haklı davasında bize yardımcı olan 
tüm devletlere müteşekkiriz”.175 Türkiye’nin “Birinci Kıbrıs Barış Harekâtını” özetlersek 
15 Temmuz Sampson darbesi üzerine BM Güvenlik Konseyini harekete geçiren Tür-
kiye Cumhuriyeti olmuştur. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki, Yunanistan’ın 
Kıbrıs’a yaptığı müdahalesine elini bile kıpırdatmayan Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin 
Kıbrıs’a çıkarma yapmaya başlaması üzerine birden bire olağanüstü harekete ge-
çirmişti. 20 Temmuz 1974 tarihli çıkartma harekâtı karşısında ilk tepkiler, ilk saatler-
den itibaren, bir Türk–Yunan savaşının önlenmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Neti-
cede 20 Temmuz 1974 sabahı başlayan Birinci Barış Harekâtı, 22 Temmuz 1974’te, 
Türkiye’nin Güvenlik Konseyi tarafından yapılan ateşkes çağrısıyla sona ermiştir. 

171  Pravda, TASS, Pazartesi 22 Temmuz 1974, No:203 (20442), s. 5.
172  Pravda, TASS, Salı 23 Temmuz 1974, No:204 (20443), s. 5.
173  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 24 Temmuz 1974, No:143 (11674), s. 4.
174  Ontüstık Kazakhstan, TASS, Çarşamba 24 Temmuz 1974, No:143 (11674), s. 4.
175  Pravda, TASS, Çarşamba 24 Temmuz 1974, No:205 (20444), s. 5.
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ıBu gelişen durumları eleştirerek şunu da söyleyebiliriz ki, Sovyet Basınının “Birinci 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda” kısmen olsa da Türkiye’nin yanında olduğunu söyleyebiliriz. 
SSCB Kıbrıs’taki emellerine ulaşmak maksadında kendine engel olarak NATO ve 
ABD’yi olarak gördü. Bu yüzden SSCB 1963 Kıbrıs’ta gerçekleşen olaylarda tama-
men Makarios’u destekleyerek Türkiye’yi de saldırgan olarak nitelendirdiğini Sov-
yet basınından açıkça görebiliyoruz. 

Fakat 1964 senesine gelindiğinde SSCB politikası birdenbire değişerek Türkiye ile 
arasındaki ilişkileri normalize etme çabasına önem veriyor. Tabii burada Johnson 
Mektubu’nun da çok önemli bir payı vardır. ABD tarafından hayal kırıklığına uğra-
tılan Türkiye’yi kendi safına çekmeye çalışan SSCB, iki ülke arasındaki ilişkileri iyi 
duruma sokarak kısmi olsa bile emellerinin bir kısmına ulaştı diyebiliriz. Aslında 
SSCB ile Türkiye’nin yaptığı bu ilişkiler Türkiye’nin de işine geliyordu. Türkiye bu sa-
yede Kıbrıs’ta iki toplumun varlığını SSCB’ye kabul ettirdi ve en önemlisi “Birinci 
Barış Harekâtı’nda” Türkiye’ye herhangi bir resmi ithamda bulunmadı. Kıbrıs’ta ger-
çekleşen darbe ve Türkiye’nin haklı olarak yaptığı “Birinci Barış Harekâtı” hakkında 
Sovyet basınının da hiç olumsuz bir görüşüne rastlayamayız. Bunun nedeni de bu-
raya kadar anlattığımız iki devlet arasındaki olumlu ilişkilere borçluyuz. Ama her 
iki devlet arasındaki baharın kısa süreceğini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. 
Bunun ispatı “İkinci Barış Harekâtı” sırasında ortaya çıkacaktır. 14 Ağustos’ta Yuna-
nistan Dışişleri Bakanı Mavros’un artık NATO üyesi değiliz176 açıklamasıyla SSCB’nin 
Türkiye ile arasındaki olan ilişkileri soğumaya başlayacaktır. Türkiye’nin Kıbrıs’a ikin-
ci kez çıkarmasını BM toplantısında NATO üzerinden eleştiren SSCB bu ikinci çıkar-
manın Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı olduğunu belirtmiştir. 
Kıbrıs’tan tüm yabancı devletlerin askerleri çekilmelidir diyecektir. 

Burada Türkiye’nin halen bir NATO üyesi olduğunu düşünürsek aslında bu itiraz 
Türkiye için söylenmiştir diyebiliriz. Ayrıca Kıbrıs’taki bu durumdan Kıbrıs Rum 
halkı çok ızdırap çektiğini de basınında duyurdu. Binlerce Kıbrıs Rum halkı kendi 
vatanlarında göçmen durumuna düştü diyordu. “Kıbrıs Meselesi” adlı Doktora Tezi 
yazan Bredihin Oleg Nikolayevish’in görüşüyle Kıbrıs meselesine bakarsak, 1963, 
1964, 1967 ve 1968–1974’teki Türkiye Hükümetinin tuttuğu yol Kıbrıs halkı için tam 
anlamıyla bir felakettir ve Atina’daki Cuntacıların Kıbrıs’taki kirli oyunu neticesin-
de Türkiye 20 Temmuz 1974 Harekâtın gerçekleşme fırsatını verdiğini yazıyor. Tabi 
tezimizin çok yerinde bahsettiğimiz gibi Rusya, Kıbrıs konusunda ustaca politika 
ürettiğini görüyoruz ve Kıbrıs’ı kendi kamuoyuna hep mazlum olarak gösteriyor-
dur. Kendilerini de kurtarıcı sıfatında göstermeyi de ihmal etmiyor. Kıbrıs Barış 
Harekâtıyla Rusya kamuoyundaki zaman zaman farklı tutumların olduğunu göre-
rek Rusya’nın ananevi politikasından hiçbir zaman vazgeçmediğini görüyoruz. Aynı 
zamanda Türkiye’nin Kıbrıs meselesi üzerine artık bende varım dediğini de unut-
mamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye, Kıbrıs konusunda yıllardır çok sabretti desek 

176  İzvestia, TASS, Perşembe 15 Ağustos 1974, No:190 (17728), s. 2.
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ı yanılmamış oluruz. Tabii Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili SSCB kamuoyundaki yankılarının 

SSCB’deki Türk kardeşlerimizi de etkilediğini görüyoruz. O zamanki Sosyalist Türk 
Cumhuriyetlerinde (Kazakistan vb.) yayınlanan resmi gazeteler de Merkezden ge-
len haberleri yayınlamayı ve kendi fikirleri gibiymiş gibi bazen Türkiye’yi saldırgan 
olarak suçlamayı da maalesef ihmal etmemişti. Fakat bu basını yayınladığı fikirle-
rinden ötürü yargılamıyoruz. Onlar o zaman SSCB yayın politikalarını uygulamak 
zorundaydılar. SSCB basınında dikkat çeken bir diğer önemli konu da, daima Kıbrıs 
konusunda NATO ve ABD aleyhinde propaganda yapılmasıdır. Bunu da kendi ana-
nevi politiksı olan sıcak denizlere çıkma politikası neticesinde yapmıştır diyebiliriz. 
Tabii bu batılı devletler de gerçekten sömürücü devletlerdir, lakin aynı zamanda 
Bolşevik İhtilalıyla isim değiştiren SSCB’ninde bir sömürgeci devlet olduğunu asla 
unutmamız gerekiyor. Çünkü Rusya’nın sırf Akdeniz’e girebilme politikası netice-
sinde ortaya koyduğu Ortadoğu ve Türkiye üzerindeki değişken politikaları bunun 
ispatıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, SSCB kamuoyuna yansıtılan bilgilere bak-
tığımızda kendilerinin “sütten ak” olduğunu ve kendi tarihi emperyalist emellerini 
gerçekleştirmek uğruna her türlü işe başvurabileceği anlaşılıyor. Sonuçta adadaki 
iki toplumu da görmezden gelen emperyalist düşünce peşinde koşanlara bakarak, 
Kıbrıs’ın tarihinin gerçekten “Talihsiz” olduğunu söyleyebiliriz.

Daha sonraki dönemde SSCB’nin dağılmasıyla halefi olarak ortaya çıkan RF(RF), 
Sovyetlerin Kıbrıs politikasını büyük ölçüde sahiplendi. RF’nu Doğu Akdeniz’de-
ki stratejik bölgeye sahip olan Kıbrıs’tan vazgeçemezdi. Çünkü bu bölge aynı za-
manda Ortadoğu’nun da anahtarıydı. Bununla birlikte iki devletin arasındaki iliş-
kiler “Soğuk Savaş” zamanından itibaren durmaksızın devam etmektedir. İki devlet 
arasında çok taraflı antlaşmalar bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası platformda iki 
devlet aynı çizgide devam ediyor.177 RF’nu BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeliğini 
üstlendikten sonra stratejik mevkie sahip olan Kıbrıs hakkındaki tüm olaylarla ya-
kından ilgilenmeye başladı. Ayrıca tarihten gelen Ortodoksluk mezhep görüşüyle 
RF’nun Balkanlar, Ortadoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan dindaşla-
rıyla aralarında ayrı bir ilişki mevcuttur.178 Rusya ve Yunanistan ilişkileri de üst dü-
zeydir. Yunanistan NATO içerisinde yer almasına rağmen Rusya’dan silah satın alan 
tek ülkedir. Aynı zamanda Kıbrıslı Rumlar da Rusya’dan silah satın alıyorlar. Mesela 
1997–1998 yıllarda Kıbrıslı Rumlar, Rusya’dan S-300 roketlerini talip çıkması bunun 
delilidir. Rusya S-300’lerin Rumlar tarafından satın alınmasına Türkiye’nin itirazını 
garip buluyor. 

Rusya’nın bu konuda algıladığı görüş ise, “Türkiye kendi güvenliğini tehlikeye dü-
şürecek” diye her zaman ortalığı karıştırdığı yönünde. Fakat ne olursa olsun RF’nu 
ile Güney Kıbrıs Rum kesimi silah alışverişi bulunmaktadır. Bununla birlikte Güney 
Kıbrıs Rum Kesimindeki vergilerin düşük olması bu bölgeyi RF için yatırım yapma 

177  İonannis Kasulidis, “Kipr na Perekrestke Treh Kontinentov”, Mezhdunarodnaia Zhizn, Moskova 2001, s. 60.
178  Zhukova Natalia Mihailovna, Kiprskii Vopros v Globalnoy Sisteme Mezhdunarodnik Otnoshenii, Ba-

sılmamış Doktora Tezi, Moskova 2011, s. 150.
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ıaçısından çok cazip kılmaktadır. RF Kıbrıs meselesi hakkında görüşü ise, Kıbrıs soru-

nun barışçıl yollarla çözülmesini yönünde. RF Cumhurbaşkanı V. Putin’in 31 Aralık 
2006’da verdiği beyannamesinde “RF’nun Kıbrıs’la ilgili siyaseti hiç değişmedi. Bizim 
düşüncemiz adadaki tarafların kendi kaderlerini çözümlemek için aralarında bir uz-
laşmaya varılacağı yönündedir” diyordu. Günümüzde Putin’in dediği gibi Rusya’nın 
Kıbrıs siyaseti hiç değişmedi ve aynen devam ediyor. Bizim anladığımız kadarıy-
la Rusya bu bölgenin stratejik öneminden dolayı hiç vazgeçmeyecektir. Çünkü 
Rusya’nın Karadeniz’deki donanma gücüne alternatif olarak Suriye’den kiraladığı 
Tartus limanının tehlikeye düşmesini hiç istemeyecektir. Rusya Doğu Akdeniz’de 
tarihten gelen emellerini gerçekleştirmek maksadında uyguladığı ananevi politika-
sından hiç taviz vermeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kıbrıs’ın bu günkü durumu 
göz önüne alındığında amaçlarının bir kısmına ulaşmıştır diyebiliriz.

Sonuç

Akdeniz, tarih boyunca çok yoğun bir karışıklığın yaşandığı dinamik bir iç deniz ol-
muştur. Bu kadar yoğun karışıklığın Akdeniz’i dünyanın en önemli havzalarından 
biri olarak günümüze kadar getirdiğini söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz’de konumla-
nan Kıbrıs Adası’nın tarihi de aynı Akdeniz gibi çok eski çağlara kadar uzanmaktadır. 
Kıbrıs Adası’nın tarihi incelendiğinde on bin yıllık bir geçmişi olduğu görülür. Kıbrıs 
Adası coğrafi konumu bakımından Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağla-
yan merkezi bir bölgede bulunmaktadır. Kıbrıs Türkleri İngiliz idaresine terk edildiği 
günden, bağımsızlığını sağlayıp, başı dik, kendine güvenen bir “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC)” olduğu güne kadar geçen zaman içerisinde Kıbrıs Türklerinde 
değişik teşkilatlanmalar oluşturmuştur. “Bu teşkilatlanmalar, bir ihtiyaçtan doğmuş-
tur. Yok olmamak, milli kimliğin korunması amacını gütmüştür. Cemaat anlayışından 
Türk milli kimliğini ayakta tutabilecek yörüngeye oturulmuştur. Kıbrıs Türk Toplumu sesi 
duyurmak, haklarını korumak amacıyla bir siyasî örgütlenmeye gitti ve 1943yılında 
Kıbrıs Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) kuruldu”.Daha sonraki dönemde “Türk Mukave-
met Teşkilatı (TMT”) ve ondan sonra da “Mücahit Ordusu” kuruldu.”. Yunanistan’ında 
masaya oturmayı kabul edişinden sonra Zürih Antlaşmaları imzalandı ve İngiltere 
hakkındaki bazı hükümlerin ilavesi ile 19 Şubat 1959 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti-
nin kuruluşu kabul edildi. 

Böylece 1960 Kıbrıs Kanunu adını taşıyan bu metne dayanılarak Majeste Kraliçe ta-
rafından Kraliyet özel Konseyinin (Privy Council) tavsiyesi ile 3 ağustos 1960’ta “1960 
Kıbrıs Cumhuriyeti Emirnamesi” (Republic of Cyprus Order in Council 1960) çıkarıldı ve 
bu emirname 16 Ağustos 1960’ta yürürlüğe girdi. Anayasa gereğince Cumhurbaş-
kanı görevi beş yıl olarak tespit edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasa düzeninin 
sürekliliğini Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garanti edecekti. İngiltere ise, kendisi 
için önemli olan adadaki üsleri ve bunların üzerindeki egemenlik haklarını muha-
faza edecekti. Makarios’un Anayasadan kurtulma eğilimi, 1963 Eylülünden itibaren 
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zamanda Lefkoşa’da yayınlanan “Laikos Paratiritis” gazetesine 3 Eylül 1963 tarihinde 
verdiği bir demeçte, anayasayı kesin değiştirmeye kararlı olduğunu, Türkiye’nin mü-
dahalesinin ve kuvvet kullanmasının saldırganlık olacağını ileri sürdü. Bu açıklama 
sanki Türklere karşı genel saldırının işareti gibiydi. 1963’te Kıbrıs’taki tansiyon daha 
da arttı. Makarios 30 Kasım 1963’te Türk toplumuna ve Kıbrıs’la doğrudan doğruya 
ilgili devletlere, Kıbrıs Anayasası’nda değişikler yapılması gerektiğini bildirdi. 

Gelişen bu gibi olaylar dizisiyle 1974 senesine gelindiğinde, Makarios ve Rum kesi-
minin istekleri ve vahşet verici olayları üzerine Türkiye’yi Kıbrıs’a müdahale etmek 
zorunda bıraktı. Türkiye’nin “Birinci Kıbrıs Barış Harekâtını” özetlersek, 15 Temmuz 
Sampson darbesi üzerine BM Güvenlik Konseyini harekete geçiren Türkiye Cum-
huriyeti olmuştur. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki, Yunanistan’ın Kıbrıs’a 
yaptığı müdahalesine elini bile kıpırdatmayan Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin Kıbrıs’a 
çıkarma yapmaya başlaması üzerine birden bire olağanüstü harekete geçirmişti. 20 
Temmuz 1974 tarihli çıkartma harekâtı karşısında ilk tepkiler, ilk saatlerden itibaren, 
bir Türk–Yunan savaşının önlenmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Neticede 20 Tem-
muz 1974 sabahı başlayan Birinci Barış Harekâtı, 22 Temmuz 1974’te, Türkiye’nin 
Güvenlik Konseyi tarafından yapılan ateşkes çağrısıyla sona ermiştir. Ayrıca eklemek 
gerekiyor ki Sovyet Basını “Birinci Kıbrıs Barış Harekâtı’nda” kısmi olsa da Türkiye’yi 
desteklemiştir. SSCB 1963 Kıbrıs’ta gerçekleşen olaylarda tamamen Makarios’u des-
tekleyerek Türkiye’yi de saldırgan olarak nitelendirdiğini Sovyet basınından âşıkça 
görebiliyoruz. Fakat 1964 senesine gelindiğinde SSCB politikası birdenbire deği-
şerek Türkiye ile arasındaki ilişkileri normalize etme çabasına önem veriyor. Tabii 
burada Johnson Mektubu’nun da çok önemli bir payı vardır. ABD tarafından hayal 
kırıklığına uğrayan Türkiye’yi kendi safına çekmeye çalışan SSCB, iki ülke arasındaki 
ilişkileri iyi duruma sokarak kısmi olsa bile emellerinin bir parçasına ulaştı diyebili-
riz. Aslında SSCB ile Türkiye’nin yaptığı bu ilişkiler Türkiye’nin de işine geliyordu. Tür-
kiye bu sayede Kıbrıs’ta iki toplumun varlığını SSCB’ye kabul ettirdi ve en önemlisi 
“Birinci Barış Harekâtı’nda” Türkiye’ye herhangi bir resmi ithamda bulunmadı. 

Fakat İkinci Barış Harekâtından sonra bu durum değişmiştir. 14 Ağustos’ta Yunanis-
tan Dışişleri Bakanı Mavros’un artık NATO üyesi değiliz açıklamasıyla SSCB’nin Türki-
ye ile arasındaki olan ilişkileri soğumaya başladı. O dönem ki SSCB basınını inceledi-
ğimizde SSCB’nin bir anda nasıl politika değiştirdiğini yukarıda belirtmiştik. Sonuç 
olarak SSCB ülke basınını merkezi kontrol altında tuttuğu TASS vasıtasıyla ananevi 
politikalarını gerçekleştirmek amacıyla kullanmıştır. Basının tek yanlı haberlerinin 
aslında SSCB politikalarının yansımaları olarak değerlendirebiliriz. Kıbrıs’ın bu gün-
kü durumu göz önüne alındığında amaçlarının bir kısmına ulaşmıştır diyebiliriz.
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Mustafa Kemal KASAPOĞLU
K.K.T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Uzmanı

BAF'TAKİ TÜRK CAMİLERİ

Giriş

23 Nisan 2003 tarihinde kapıların açılmasıyla birlikte hem Kıbrıslı Türkler hem de 
Kıbrıslı Rumlar, doğmuş oldukları köylerini ziyaret etme imkânına yeniden kavuş-
tular. Bu kavuşmanın, özellikle Kıbrıslı Türkler açısından, kimi zaman hüzün kimi 
zaman da hayal kırıklığına yol açtığı bilinmektedir. 

İşte bu noktadan hareketle, bu çalışmada, yerlerinden ve yurtlarından ayrılmak zo-
runda bırakılan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Rum Kesimi’nin özellikle Baf bölgesinde bu-
lunan ve ortak kullanım alanı olan Kıbrıs Türk kültürünün en değerli noktalarından 
biri olan camilerinin durumlarına ilişkin bilgilere yer verilecektir. Bu bilgiler içinde, 
hem arşivsel dokümanlardan hem de camilerle ilgili yerinde yapılan gözlemlerden 
elde edilenler yer bulacaktır. 

Konunun değerlendirme aşamasında; teorik bilgiler, camilerin yerinde yapılan (in 
situ) gözlemler ve arşivlerden tercüme yoluyla elde edilen bilgiler, aşağıdaki başlık-
lar altında sunulmaya gayret edilmiştir:

1. Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserlerinin Genel Mimarî Özelliklerine Kısa Bir Bakış:

Kıbrıs adası, sahip olduğu yeraltı ve yeryüzü zenginlikleriyle hem geçmişte1 öne-

1 Bazı araştırmacılar Cyprus adının, adanın bakır anlamına gelen cuprum kelimesinden türetildiğini 
ileri sürmektedirler. Kıbrıs kronolojisinde, M.Ö. 4.000-2.500 yılları arasında Bakır Çağı olarak adlandı-
rılan dönemde, adada ticareti yapılan bakır ile sonraki dönemlerdeki kereste kastedilmektedir.



266

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı mini korumuştur hem de gelecekte2 de koruyacağının sinyalini vermektedir. Genel 

olarak arkeologlar tarafından kabul gören görüşlere göre, geçmişte yapılan arkeo-
lojik kazılarda elde edilen bilgilerle adanın kronolojik tarihini M.Ö. 10.000’lere kadar 
geriye götürmek mümkündür.3 Daha sonraki dönemde, İslâmiyet’in bir güç olarak 
ortaya çıkması ve yayılma eğilimi göstermesiyle de adanın, Hz. Osman dönemin-
de ele geçirilip vergiye bağlandığı görülmektedir. Erdengiz, Tuncel ve diğerlerinin4 
adanın İslamiyet’e girişi konusunda paralellik gösteren bazı çalışmalarında özellikle 
Arap gezgini Ebû’l-Hasan ‘Ali El-Herewî’den aktardıkları bilgi aynen şöyledir; “...bu-
rası Hicretin 29. yılının Ramazan ayında ölen Urva bin Sabit’in kabridir….” Özellikle 
Arap gezgini Herewî’nin Hala Sultan Tekke’sindeki Ümmü Haram için paylaştığı bu 
ve/veya buna benzer bilgileri, adayı muhtelif zamanlarda ziyaret eden bazı yaban-
cı yazarların da izlenimlerini yayınladıkları kitaplarda paylaşması (Hogarth5 gibi), 
İslam’ın adayı sadece vergilendirmediği, aynı zamanda adayı kolonileştirdiği algı-
sını güçlendirmektedir. Ayrıca uzun yıllar Eski Eserler Müdürlüğü yapan Megaw’ın6 
tespitleri ve konu hakkında yayınladığı bildiriler de, konuya dikkat çekmekten öte 
onu destekler niteliktedir. Yine bizzat 2008 yılında Baf Arkeoloji Müzesi’ni ziyaretim-
de gördüğüm, bazı eski sütunlar üzerindeki eski Arapça ibareli yazıların da bu çer-
çevede değerlendirilmesi gerekliliğinin zorunluluk olduğunu ifade etmek isterim. 

Daha sonraki dönemde Lüzinyanlar ile Memlûkluler arasında probleme dönüştüğü görü-
len Kıbrıs’ın, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı almasıyla, sorunun bu kez de Osmanlı-Ve-
nedik ekseninde devam ettiği görülmüştür.7 Mısır’ın fethiyle Doğu Akdeniz’in yeni güç un-
suru haline gelen Osmanlı’nın yüzünü bu bölgede yaşanan farklı sorunlar8 sebebiyle Kıbrıs’a 
döndürmesi kaçınılmaz olmuş ve akabinde de Osmanlı 1571 yılında Kıbrıs’ı fethetmiştir.9 

2 Özellikle ada çevresinde keşfedilen hidrokarbon yatakları kastedilmektedir.
3 Bu konuda basılı birçok kitap ve makale bulunmaktadır. Ancak biz bunlardan sadece bir tanesini ak-

tarmakla yetineceğiz. Müge Şevketoğlu, M.Ö. 8. Binde Anadolu ve Kıbrıs İlişkileri: Akanthou/Tatlısu 
Kurtarma Kazısı, Anadolu/Anatoli 30, 2006.

4 Ahmet Erdengiz, Hala Sultan Yüzyılların Ötesinden Gizemli Bir Ses, Halkbilimi Dergisi, (2003) 50, s. 
140; Tuncer Bağışkan, Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserleri, Lefkoşa, 2005, s. 1; Hüseyin Ateşin, Kıbrıs’ta 
İslâmî Kimlik Davası, Birinci Bölüm: İslâmi Kimliğin Şekillenişi, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996; Yusuf 
Suiçmez, Kıbrıs’ta Din, Türk Dünyası’nın Dinî Meseleleri (Kutlu Doğum Haftası: 1997), Yayına Hazırla-
yan: Ömer Turan, Ankara, 1998.

5 David George Hogarth, Excavations in Cyprus, Journal of Hellenic Studies, 1888.
6 A.H. Megaw, Betwixt Greeks and Saracens, Acts of The International Archaeological Symposium 

Cyprus between The Orient and The Occident, (Editor: Vassos Karageorghis), 8-14 September 1985, 
Nicosia, 1986, s. 505-519; Peter W. Edbury, The Lusignan Kingdom of Cyprus and Its Muslim Neigh-
bours, Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia, 1993.

7 Daha geniş bilgi için bkz… George Hill, History of Cyprus, Vol: III, Cambridge, 1948; Recep Dündar, 
Kıbrıs Beylerbeyi (1570-1670), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Malatya, 1998; Ronald C. Jennings, Christians and Muslim in Ottoman Cyprus and The Me-
diterranean World (1571-1640), 1993, s. 173-211; Edbury, 1993; Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ın Fethini 
Meşrulaştıran Dinî Sebepler”, Türk Kültürü, XXXII (1994) 374, s. 373-380.

8 Şenol Çelik, “Kıbrıs Seferi Sonrasında Kıbrıs Adası ile İçel Kıyılarının Korunmasına Yönelik Çalışmalar 
ve Hıristiyan Korsanların Buralara Saldırmaları”, Journal For Cyprus Studies, IV (1998), s. 3; Dündar, 
1998; Jennings, 1993:173-211; Tamçelik, 1994:373-380. 

9 Daha geniş bilgi için bkz… Hill, 1948; 12 Numaralı Mühimme Defteri (978-979/1570-1572) Özet, 
Transkripsiyon ve İndeks, Divân-ı Hümâyûn Sicilleri Serisi IV, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Yayın Nu: 33, Ankara, 1996; Cengiz Orhonlu, 
Osmanlı Türkleri’nin Kıbrıs’a Yerleşmesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni Kıbrıs Özel 
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mik ve kültürel konularıyla, feodal yapıları gereği hiç ilgilenmedikleri, Osmanlı’nın 
Kıbrıs’ı fethini müteakiben ortaya konulan idarî, sosyal ve ekonomik alanlardaki uy-
gulamalardan da rahatlıkla anlaşılmaktadır.10 Bu uygulamaların kökenini Osmanlı 
hoşgörü anlayışının ve geleneğinin birleştiği nokta olan Vakıf sistemi11 içerisinde 
aramak gerekmektedir. 

Köklü vakıf geleneği çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs’ta sosyo-kültürel 
yapı için camiler, medreseler, kütüphane, su kemerleri, çeşmeler, hamamlar vb. ya-
pılar ve sosyo-ekonomik yapı için değirmenler, çarşılar, bedesten, hanlar vb. yapılar 
inşa etmiştir.12 

Kıbrıs’taki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapıların mimarî teorik bilgilerinin 
hangi çerçevede ve anlayışla yapıldığının anlaşılır olabilmesi için Osmanlı bilim-
sel düşünce sisteminin ortaya konulması gerekir. Bu açıdan, Osmanlı’nın mimarî 
bilimsel düşünce yapısının nasıl bir değişim süreci geçirdiğine ilişkin olarak Afife 
Batur, Kemâlettin Mektebi adlı makalesinde şu bilgilere yer vermektedir: “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda bilimsel bilgi alanında eğitim boşluğunun farkedilmesi, herkesin 
bildiği gibi, XVIII. yüzyıl başlarındadır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın medreselere 
riyaziye dersi koydurması bir ilk önlemdi. Ulemayı ikna etmek için miras hesaplarında 

Sayısı, Sayı: 44/323, İstanbul, 1974; Cengiz Orhonlu, “Osmanlı Türkleri’nin Kıbrıs Adasına Yerleşmesi 
(1570-1580)”, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 36, Seri: I, Ankara, 1971, s. 2; Kıbrıs Tarihi (1570-1571), 
TC Genelkurmay Başkanlığı Resmi Yayınları, Seri: 2, Ankara, 1971; Dündar, 1998; Jennings, 1993:173-
211; Tamçelik, 1994:373-380. 

10 Dündar, 1998; Jennings, 1993:173-211; Soyalp Tamçelik, “İktisat Tarihi Perspektifinden Hareketle 19. 
Yüzyıl Kıbrıs’ında Ekonomik Yapı ve Üretim-Tüketim İlişkileri”, VII. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 4-6 
Kasım 2009, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi Basımevi, Mağusa, 2010, s. 149-191.

11  Geniş bilgi için bkz… Fuad Köprülü, “Vakıf Müessesesinin Hukukî Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü”, Vakıflar 
Dergisi, (1942) 2, s. 33-48; Fuad Köprülü, “Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihi Ehemmiyeti”, 
Vakıflar Dergisi, II (1940) 4, s. 1 vd.; Nazif Öztürk, Menşei ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara, 
1983; Bahaeddin Yediyıldız, “Place of The Waqf in Turkish Cultural Ssstem”, http://www.history.hacette-
pe.edu.tr/archive/waqfkulturhtlm; A. Turan Yüksel, Türk-İslâm Medeniyetinde Vakıfların Yeri ve Önemi, 
XVII. Vakıf Haftası Etkinlikleri, 8 Aralık 1999; Vahdettin Başçı, Bir Medeniyet Kurumu Olarak Vakıflar ve 
Sosyal Hizmet Kurumları, Vakıf Haftası Medeniyet Çevre Yılı İçin Sunum, 7-13 Mayıs 2007; Vahdettin 
Aydın, “Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, III (2003) 1, s. 313-318; Yılmaz Önge, Kıbrıs Eser-
lerinde Yaşatılan Türk Sanat ve Mimarlık Gelenekleri, Arkaik Dönemden Bugüne Kıbrıs’ta Türk Kültürü 
ve Turizm Politikaları Sempozyumu (30-31 Ekim-1 Kasım 1989), s. 100-107; Ahmet Akgündüz, Osmanlı 
Hukuku’nda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, TTK Yayını, Ankara, 1998; Adem Kara ve Cemil 
Çelik, “Kıbrıs’ta Vakıf Yönetimi ve Denetimi Sorunu”, History Studies (International Journal of History), III 
(2011) 3, s. 161-175; Abdülkadir Buluş, Sivil Toplum Kuruluşlarına Tarihsel Bir Örnek: Osmanlı Vakıfları, 
SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, IX (2008) 16, s. 22-36. Ayrıca Vakıflar Dergisi’nin muh-
telif sayılarında yer alan konu ile ilgili yazarların makalelerine bakınız.

12  Bu konuda sosyo-kültürel ve Sosyo-ekonomik yapılar için hazırlanan çeşitli ve farklı kaynaklar mev-
cuttur. Sadece bir tanesini vermekle yetineceğim: Mehmet Demiryürek, “Kıbrıs Şer’iye Sicillerine 
Göre XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs’ta Kurulan Para Vakıfları (Vakf-ı Nükud)”, Turkish Studies Inter-
national Periodical for The Languages, Literature and History, Turkish or Turkic, (2011) 1, s. 941-960. 
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çilen 300 kadar gencin medrese dışı bir eğitime yöneltilmesi ise, Patrona Halil İssanı’yla 
ve öğrencilerin çoğunun ölümüyle sonuçlandı”.13 

Konunun kuramsal temellerini de Ahmet Ersoy XIX. Yüzyılda Osmanlı Mimarlık Tarihi 
ve Kuramsal Söylemin İnşası14 adlı makalesinde, şu cümlelerle açıklamaktadır: 

“Osmanlı kültüründe mimarlık, tüm kamusal varlığı ve anıtsal itibarına rağmen, üze-
rine gelişkin kuramsal ve eleştirisel söylemler üretilmiş bir alan değildi. Müzik veya şiir 
örneklerinde karşımıza çıkan, geniş şehirli kitlelerin farklı derecelerde de olsa paylaşa-
bildiği teknik ve kuramsal bir dilin varlığından mimarlık için söz edilemez. Kuşkusuz, 
Osmanlı toplumunda da anıtsal boyutlardaki mimarî eserler esasen iktidar sahipleri-
nin ve seçkinlerinin himayesinde şekillenmekteydi. Ancak, bâniler için kuramsal işlevi 
ve simgesel getirisi ne kadar önemli olursa olsun, mimarlığın tasarım boyutu ve teknik 
incelikleri hiçbir yönüyle düşünsel bir meşgale olarak kabul edilmiyordu. Özellikle ‘kla-
sik’ döneminde, Rönesans İtalya’sı ile birçok yönüyle ilintilendirebileceğimiz Osmanlı 
mimarlığı, konu kuram olduğunda erken modern Avrupa’daki yeni açılımlardan çok 
uzakta kalmaktaydı”. Bu konudaki görüşlerine eklemeler de yapan Ersoy şöyle demek-
tedir: “Avrupa’da Rönesans döneminde mimarlık ‘mekanik/uygulamalı’ sanatlar kate-
gorisinden çıkarak (yani bir anlamda ‘inşaat’ eyleminden ayrılarak) ‘güzel sanatlar’ ka-
tegorisine terfi etmiş, dolayısıyla düşünsel içeriği olan bir tartışma alanı haline gelmişti. 
Seçkinler, terbiye ve bilgi konusunda ayrıcalıklı konumlarını sergileyebilecekleri bu ala-
na fiilen iştirak ederken, mimarlık üzerine zengin bir kuramsal literatürün oluşumuna 
da önayak olmuşlardı. Osmanlı kültüründe ise, mimarlığın tanımı ve konumuna ilişkin 
bu tür bir değişim yaşanmadığından, tasarım bilgisinin aktarımı bazen pratik hendese 
kitapları yoluyla, çoğu zaman da usta-çırak ilişkisinin kişisel dinamikleri içinde, yani 
tamamen inşa mesleğinin dahilinde gerçekleşiyordu.”15 

Yukarıda verilen kuramsal yaklaşımın izlerini Kıbrıs’ta, merkez bölgelerdeki cami-
lerde görmek (Köprülü İbrahim Paşa Camisi [Limasol], Selimiye Camisi [Lefkoşa], Lala 
Mustafa Paşa Camisi [Mağusa], Tuzla Camisi [Larnaka, Seyyit Ahmet Ağa Camisi], 
Vuda Camisi [Vuda Köyü, Hasan Gazi Ağa Mehmet Camisi], Civisil Camisi [Cevizli Köyü, 
Molla Ahmet Efendi bin Hacı Ali Camisi] vb. gibi) mümkündür. Köylerde genel olarak 
durumun usta-çırak ilişkisi temelinde devam ettiği görülmektedir. 

Osmanlı’nın mimarlık tarihi açısından bilimsel gelişiminin izlerini, yine Ersoy’un 
makalesinden takip edersek, bu konudaki ilk bilimsel çalışmanın ressam ve müzeci 

13  Afife Batur, Kemâlettin Mektebi, Mimar Kemâlettin ve Çağı (Mimarlık/Toplumsal Yaşam/Politika), 
Cilt: I, TMMOB Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortak Yayını (Editör: Ali Cengizkan), Mi-
mar Kemâlettin Anma Programı Dizisi, Ankara, 2009, s. 83. 

14  Mimar Kemâlettin ve Çağı (Mimarlık/Toplumsal Yaşam/Politika), Cilt: I, TMMOB Mimarlar Odası ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortak Yayını (Editör: Ali Cengizkan), Mimar Kemâlettin Anma Programı 
Dizisi, Ankara, 2009, s. 117-126. 

15  Ersoy, 2009: 117.
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ile birlikte yazdığı Usûl-i Mi’mârî-i ‘Osmânî adlı kitap olduğu görülmektedir. Ersoy bu 
kitabın önemini şu cümlelerle açıklamaktadır: 

“XIX. yüzyılda mimarlık konusunda yapılmış belki de en çarpıcı ve kendine özgü aka-
demik girişim, Osmanlı mimarî mirasının ilk kez tanımlandığı, millî bir anlatı tarzında 
kurgulandığı ve kuramsal düzlemde irdelendiği 1873 tarihli ‘Usûl-i Mi’mârî-i ‘Osmânî/
L’Architecture Ottomane’ adlı kitaptır. Bursa’daki erken dönem Osmanlı anıtlarını konu 
eden Léon Parvillée’nin ‘L’Architecture et Décoration Turque au XV e siécle’ (Paris, 1874) 
başlıklı kitabından bir sene önce yayımlanan Usûl-i Mi’mârî’yi geniş tarihî kapsamı ve 
iddialı gündemiyle konusunun tartışmasız öncülü olan bir çalışma olarak niteleyebiliriz. 
Alanında ilk olmanın ötesinde, Osmanlı yönetiminin girişimiyle yayımlanan bu kitabın 
o devirde Batı dışında üretilip klasik/Avrupa mimarlık geleneğinin öncelikli konumunu 
sorgulayan nadir kaynaklardan biri olduğu da söylenebilir. Diğer taraftan, düşündü-
rücü olan, Osmanlı mimarlık tarihi söyleminin dönemin akademik ciddiyet ve temsil 
kıstaslarına oldukça hassas şekilde uyularak ihdas edildiği bu ilk örnekten sonra benzer 
ölçekte Türkçe bir çalışmanın yayımlanması için yarım asır geçmesi gerekeceğidir. Bu 
boşluğu, herhalde mimarlık tarihi ve kuramı konularında üretilen bilginin kurumsal/
akademik alanda kök salması gereken süre olarak anlamak gerekiyor. Yine de, her ne 
kadar tek başına ve arkası gelmemiş bir girişim gibi görünse de, Usûl-ı Mi’mârî yayım-
landığı dönemde çok yoğun ilgi görmüş, hem Avrupa hem de Osmanlı okuyucuları için 
tekrar tekrar basılmıştır. Yüzyıl dönümünde mimarlık konusunda yayın yapan birçok 
Osmanlı yazarının, menfi göndermelerle bile olsa, mutlaka Usûl-i Mi’mârî’yi ölçüt ola-
rak almak gereğini hissettiğini görüyoruz. Bu konuda en uç örnek Mimar Kemaleddin’in 
‘Mi’mârî İslâm’ makalesi olsa gerek.”16 

Yukarıda verilen Osmanlı’nın bilimsel düşünce sisteminden, mimarî anlamdaki 
ilk bilimsel çalışmaya kadarki süre zarfında gerçekleşen pratik uygulamalara iliş-
kin düşünce yapısının da genel hatlarıyla açıklanması gerekliliği kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda Danışman’ın17 Ertuğrul Gazi Mescidi’nden Laleli 
Apartmanları’na-Yığma Duvardan Betonarmeye: Osmanlı Yapı Teknolojisinin Evrimi 
adlı makalesinde 600 yıllık Osmanlı mimarlık üretimi serüveninin ana hatları aşağı-
daki şekilde açıklanmaktadır:

“XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu’da Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı Kabilesi, Orta 
Asya’nın Maveraünnehir bölgesinde yerleşik Oniki Oğuz boyundan birine bağlı konar-
göçer bir toplumdu. Yaşam tarzları, yalnızca sökülüp-çalınan ve taşınabilir, ‘yurt’ tabir 
edilen, esnek ahşap elemanlardan oluşan bir taşıyıcı sistemi at kılından üretilmiş keçe 
battaniyeleri ile kapladıkları basit, ancak son derece özgün bir tasarım olan çadır tipi 
barınakları yaratmalarına olanak tanımıştı. Bir başka deyişle, Moğol ve Arap istilaları 

16  Ersoy, 2009: 118.
17  Mimar Kemâlettin ve Çağı, 2009. Ayrıca bkz… Savaş Ekinci, Ş. Ömer Deniz, Volkan N. Gür, “Yapı Kül-

türü ve Tasarım Verileri Işığında “Kâgir Yığma Dış Duvarların Tarihsel Gelişimi”, 6. Ulusal Çatı & Cephe 
Sempozyumu 12-13 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Görükle 
Kampüsü, Bursa, 2012.
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mimarlık geleneğinden yoksundular. Kayı Kabilesi üyeleri Küçük Asya’dan batıya göç 
ederken sırasıyla İran’dan, Abbasîler’den, Emevîler’den esinlenip Anadolu coğrafyası-
nın Antik Yunan ve Roma ile Bizans dönemi mimarlık eserleri ile tanışmışlardır. Elde 
ettikleri birikimleri özgün biçimde sentezleyerek Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile bir-
likte gerçekleştirdikleri toplumsal ve politik atılımlara paralel biçimde kendilerine özgü 
bir mimarî tarz ortaya koymuşlardı. Osmanlılar, başından itibaren kerpiç, tuğla, taş ve 
diğer yığma sistem duvar yapı malzemelerine dayanan bir yapı teknolojisini kullandı-
lar. Bu yapı sisteminin ana yapı ünitesi ise kare-küp üzerine oturtulmuş yarım küresel 
kubbe idi. Müslümanlık öncesi Şaman dini inanışlarına bağlı olan Türk toplumları için 
karenin üzerine yerleştirilmiş dairenin özel mistik manası olduğu bilinmekte, onlar açı-
sından bu iki mükemmel geometrik şekilden dört kenarı eşit kare, evrenin dört köşesini 
ifade ederken, başlangıcı ve bitişi olmayan daire ise, bu dünyadaki mükemmel doğa 
ile öbür dünyadaki cenneti tanımlamaktadır. Dolayısıyla ilk binalarını çatmaya başla-
dıklarında Kayı Türkleri için iki boyutlu kare içinde daire, üç boyutlu kare-küp üzerine 
oturan yarım küresel kubbeye, yani Osmanlı mimarisinin ana yapı ünitesine dönüşerek 
bu mimarinin tüm plan tiplerini çok özgün bir şekilde ve bu ana yapı ünitesinin değişik 
bileşimleri sayesinde çözümlemelerine olanak sağlamıştı.”18 

Öyle anlaşılmaktadır ki, büyük bir sentezin ürünü olarak gelişen 600 yıllık 
Osmanlı’nın mimarlık serüveninde, bu senteze katkı sağlayan gayrımüslimler de 
büyük bir rol oynamışlardır. Bu konuda, özellikle Oya Şenyurt’un Geç Osmanlı’da 
İnşaat Örgütlenmesi ve İnşaat Alanının Aktörleri: Gayrımüslimler19 adlı makalesi ko-
nuya ışık tutmaktadır. Şenyurt konunun ana hatlarını şu cümlelerle aktarmaktadır: 

“XVI. yüzyılda Avrupa’dan Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Protestan rahip Schweig-
ger, ‘Bütün sahte dindarlar gibi Türkler de, Tanrı’yı aldatmak için mabetlerini büyük, gü-
zel ve süslü yapıyor. Bizim aksimize, oturdukları evlere hiç dikkat etmezler’ der. Bunun 
konumuz için erken bir örnek olduğu düşünülebilir. Ancak, durumun uzun yıllar devam 
ettiğini XIX. yüzyıl sonlarında Batı Anadolu’yu yirmi yıl süreyle gezmiş bir arkeologun 
şu sözlerinden anlayabiliriz: ‘Bir Türk’ün bir kulübeden daha iyi biçimde inşa edilmiş bir 
evde yaşaması söz konusu olduğunda bunun her zaman bir Rum tarafından yapılmış 
olduğunu gördüm. Bir Türk köyünde, su kemerine sahip bir çeşmeye gerek duyulması 
halinde, bunu inşa etmek için bir Rum işçi kullanılırdı.”20 

Aynı yazar, söz konusu makalesinde gayrımüslimlerin inşaat sektöründe nasıl rol 
aldıklarını da şöyle aktarmaktadır: 

18  Danışman, 2009: 43.
19  Mimar Kemâlettin ve Çağı, 2009:67-80. Ayrıca bkz… M. Sacit, Aydın Pekak, “Selçuk Semavi ve Çev-

resinde Osmanlı İdaresindeki Gayrimüslim Tebaanın İmar Faaliyetleri”, Hacettepe Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Dergisi, V (1998) 2, s. 122-155; Barkan, L. Ömer, “XVI.- XVIII. Asırlarda Türkiye’de İnşaat 
İşçilerinin Hukukî Durumu”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (2011) 14, s. 22-36. 

20  Şenyurt, 2009: 67.



271

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı“Tüm bu gözlemler, Osmanlı İmparatorluğu’nda inşaat alanının önde gelen ve önem-

li üyelerinin gayrımüslimlerden oluştuğunu gösteren ön bilgiler verir. Öyle ki, geç 
Osmanlı’da ‘kalfalık ya da mimarlık’ gayrımüslim tebaadakilerle özdeşleşmiş bir un-
van haline gelirken, ’fenn-i kâgire’ aşina olan kişiler de gayrımüslimlerden oluşmak-
taydı. Bu oluşum sürecini Tanzimat’ın gayrımüslimlere verdiği haklarla aynı paralele 
oturtmak, işi biraz hafife almak olacaktır. Geçekte, Osmanlı İmparatorluğu’nda inşaat 
örgütlenmesindeki sistemin boşlukları, gayrımüslim kalfa veya mimarların Tanzimat 
öncesinde de ustalıklarını sergileyerek iş yapmalarını kolaylaştırmıştır. Fatih dönemine 
kadar dayandırılabilecek bu faaliyetlerden biri, Havariyun Kilisesi temelleri üzerine inşa 
edilen Fatih Camisi’nin yapımında görülmektedir. Bu caminin yapımında Hristodulos 
adında bir Rum mimarın emeğinden ve bilgisinden yararlanılmıştır. Caminin projesi-
ni ve kontrolörlüğünü üstlenen Hristodulos’a, hizmetinin karşılığı olarak, 1471 yılında 
Kanlı Meryem Kilisesi (Panayia Muhliotisa) ve etrafındaki arazi, fakirhane kurulması 
amacıyla verilmişti. Fatih’in fermanı da bu kilisenin içinde yer almaktadır”.21 

Konunun Kıbrıs ölçeğindeki yapısının da Osmanlı’daki genel mimarlık ve inşaat 
sektörü açısından aynı paralelde bir seyir izlediği görülmekle birlikte, Osmanlı’nın 
adayı fethini müteakiben adadaki inşaat uygulamalarının, öncelikle fetih öncesin-
den kalan kale vb. yapıların tamiri için ordusu içerisindeki esnaf ve zanaatkârlardan 
yararlandığı, akabinde de adaya iskân edilen ailelerin çok büyük bir kısmını meslek 
sahibi ailelerden seçerek bu ihtiyacını giderme yoluna gittiği görülmektedir.22 

Osmanlı’nın Kıbrıs’ta yukarıda çerçevesi çizildiği şekildeki uygulamalarla ihtiyacını 
giderirken, zaman zaman da ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar için mimarlar gönderdiği 
bilinmektedir. Bu konuda Abdülkadir Dündar’ın23 XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları 
adlı makalesinin 50. sırasında adını verdiği Mimar Ahmed bin Mahmud adlı mimarın 
Kıbrıs’ın fethinden sonra yıkılan kalelerin tamiri için görevlendirildiği görülmektedir. 

Anlaşılmaktadır ki, Osmanlı, fethettiği her yerde o bölgenin ihtiyaçlarını karşıla-
yacak türden binaları (cami, bedesten, çarşı, han, medrese, kütüphane vb.) yapmak, 
kendini sağlama ve garanti altına almak düşüncesiyle mükemmel yollar ve köprüler 
kurmak ve/veya tamir etmek zorunluluğuna sahipti. Bu maksatla öncelikle tebaası 
ve ordusu içinden yararlandığı mimar, usta ve çırakların, sonraki dönemlerde daha 
sistemli bir eğitimden geçerek yetişebilmesi için büyük imar ve inşa işlerine bak-
mak üzere merkezde bir Hassa Mimarlar Ocağı24 kurmuştu. 

21  Şenyurt, 2009: 67.
22  Bağışkan, 2005:6-7; Dündar, 1998:329-367; 12 Numaralı Mühimme Defteri, 1996; Çelik, 1998:3; Gö-

nül Öney, “Lefkoşa’da Büyük Han ve Kumarcılar Hanı”, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi 
(14-19 Nisan 1969), Ankara, 1971. 

23  Abdülkadir Dündar, “XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları”, AÜİFD, XL (2002/2) 1, s. 231-262.
24  Orhan Erdenen, “Osmanlı Devri Mimarları, Yardımcıları ve Teşkilatları”, Mimarlar Odası Arkitek Der-

gisi, 1996. Ayrıca bkz... Oya Şenyurt, “Geç Osmanlı İnşaat Ortamında ‘Bina Eminliği’”, METU JFA, XXV 
(2008) 2, s. 151-169.



272

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı Osmanlı’nın büyük ölçekli projelerine gayrımüslimlerin katkı sağladığı bilinmekle 

birlikte, adanın fethiyle birlikte mevcut yapıların onarımı ve tamiri için Anadolu’dan 
gönderilen ve/veya ordu içerisindeki mesleki kişilerden veya sürgün ettiği aileler-
den yararlandığı görülmektedir. 

Erdoğru25 Kıbrıs’ta İlk Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları Üzerine Notlar adlı makalesin-
de, ordu içerisindeki esnaf ve zanaatkârların bu amaçla kullanıldığını şu cümlelerle 
aktarmaktadır; “...adada üretim yapan ilk Osmanlı zanaatkârları, meslek sahipleri ve 
tacirlerin, Osmanlı ordusuyla doğrudan bağlantılı kişiler oldukları belgelenebilmekte-
dir. Nitekim Osmanlı ordusunda orduca adı altında, belirli sayıda çeşitli zanaatkâr ve 
meslek sahiplerini bir görevde kullanma geleneği vardı.” 

Diğer bir araştırmacı olan Demiryürek26 de XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teşkilatı Üzerine 
Bazı Tespitler adlı makalesinde, esnaf ve zanaatkârların bu amaçla kullanıldığına 
dair konuyu genelleyerek şöyle demektedir; “...her şehirdeki esnaf örgütleri, başlıca 
iki grup olarak görülüyordu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve sayıları 40 kadar 
olan esnaf örgütleri, bir grup olarak, devletin tayin ve esnafın tasvip ettiği Mimarbaşı 
veya Mimar Ağa’nın denetim ve nezareti altında bulunuyorlardı. İnşaat sektörü dışın-
da kalan esnaf örgütlerinin tamamı, ayrı bir grup olarak kendi seçtikleri ve yerine göre 
‘Şeyh-i Seb’a’ veya ‘Ahi Baba’ diye isimlendirdikleri bir şeyhin genel nezareti altında bu-
lunmakta idiler.”

Yine Demiryürek’in makalesinde, Kıbrıs Şeriye Sicilleri’nin 29 numaralı nüshasının 
103-104. sayfasında yer alan Hicri 1227-1230 tarihli hükümde şeyh-i seb’a ve mima-
ra bağlı olan esnafın isimlerinin yazılı olduğundan bahsedilmektedir. Bahse konu 
makalenin devamında da 1810-1813 yılları arasında Kıbrıs’a Şeyh-i Seb’a olarak ta-
yin edilen Ahmet ibn-i Mustafa’nın kendisinden önceki şeyhin esnafa zulüm etti-
ğinden dolayı 29 numaralı sicile yansıyan iki hükmü aktarılmaktadır. Özellikle ikinci 
hüküm, o dönemdeki Kıbrıs baş mimarının Mihail adında bir gayrımüslim olduğu 
ve hangi esnafın kendisine bağlı, hangisinin de bağlı olmadığı konusunda bilgiler 
vermektedir.27

25  Mehmet Akif Erdoğru, “Kıbrıs’ta İlk Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları Üzerine Notlar”, Osmanlı Öncesi 
ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, 2003, s. 214. Ayrıca 
bkz... Orhonlu, 1971:91-97.

26  Mehmet Demiryürek, “XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teşkilatı Üzerine Bazı Tespitler”, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2013) 66, s. 2-3.

27  Demiryürek, 2013:15. Demiryürek, Osmanlı Arşivi’nde tespit ettiği evail-i Şevval 1219 tarihli belgede 
bahse konu Mihail’in İstanbul’a bir yazı yazdığı, kendisine bağlı bina yapım esnafının ve işçilerin itaat 
etmediğinden bahsetmektedir. Karşılıklı yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır ki, Mimarbaşı’nın isteği 
doğrultusunda yazılan fermanla Kıbrıs Mimarlığı’na bağlı esnafın isimlerini şöyle sıralamak mümkündür; 
“... umur-ı binalara istihdam olan neccar ve divarcı ve sıvacı ve nakkaş ve taşçı ve sair amele ile eşya-yı eb-
niyye i’mal ve füruht iden doğramacı ve ekserci ve camcı ve timürcü ve çilingir ve kereste ve taş kat’ idici 
ve kerpiçci ve gerc hark idici vesair evvel zaman i’maliyle... (bina yapım işinde çalışan marangoz, duvarcı, 
sıvacı, süs yapıcı, taşçı ve diğer işçilerle bina için gereken eşyayı yapan ve satan doğramacı, keserci, camcı, 
demirci, çilingir, kereste kesici, taş kesici, kerpiçci ve kireç yakıcı ve diğer işlerle meşgul)”.
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lışan mimar ve ustaların Müslüman oldukları ve gerek ordu, gerek tebaa içinden 
ve gerekse Anadolu’dan gönderilenlerden oluştukları, daha sonraki dönemlerde 
ise bu sektördeki çalışanların gayrımüslimlerden meydana geldiği söylenebilir. 
Osmanlı’nın Kıbrıs’taki varlığının son dönemlerindeki mimar ve ustalarıın çoğun-
luğunun gayrımüslimlerden oluştuğuna dair görüşü destekler nitelikteki bilgilere, 
hem Demiryürek’in makalesinden hem de Bağışkan’ın28 kitabında, Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim’den aynen aktardığı şu bilgilerden öğrenmek mümkündür. Yazar, 
Dr. Hafız Cemal’ın bu konudaki görüşünü şöyle ifade etmektedir:

“Hıristiyanların en önemli sanat dallarından biri de yapıcılık idi... Ustalar ‘Mastire’ ola-
rak bilinir... Evkaf gelirinin %30’u kutsal camiler ile mescitlere gidiyor... Evkaf bütçesin-
den her sene binlerce lira alan Rum ustaların yerine geçmek üzere dışardan mimarlar 
getirterek bu sayede birçok yerli mimarın yetiştirilmesine çaba gösterilmelidir... Evkaf 
İdaresi tarafından her yıl inşaat için sarf olunan binlerce lira, Rumların ellerine düştü-
ğünden; Arabistan’dan, Mısır’dan mükemmel iki usta getirtilerek bunların yanlarına 
her kaza merkezinden beşer adam verilip eğitilmeleri tamamlandıktan sonra bunlar 
yine kendi kazalarına gönderilmelidir. Bu kez de onların yanlarında zamanla yeni ele-
manlar yetişecektir.”29 

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle, Kıbrıs’ta XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra 
Lokman Hekim’in temennilerinin gerçekleştiği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşivi’ndeki 
belgelerden de rahatlıkla anlaşılmaktadır.30 Ancak Bağışkan’ın kitabında iddia edil-
diği gibi Türk yapıcı ustalarının 1940’lı ve 1950’i yıllardan başlayarak inşaat sektörü-
ne girdiği bilgisinin doğru olmadığı görülmektedir. 

İngiliz döneminde, özellikle yıkılmış olan bazı köy camilerinin yeniden inşa edil-
mesi, tamiratlarının yapılması vb. konular için oluşturulan ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
Arşivi’nde bulunan İngiliz Sömürge Dosyaları’ndan elde edilen bilgiler ışığında, Ev-
kaf İdaresi bünyesinde iş yaptırılan Rum ve/veya yabancı mimarların Baf bölgesin-
deki mimarî uygulamalarda çeşitliliğin ortaya çıkmasına yol açtıkları düşünülmek-
tedir. Ancak cami içerisindeki minber ve mihraplar bazında ortaya çıkan farklılık ve 
çeşitlilik konusunda, bölgeye Anadolu’dan göç ettirilerek yerleştirilen aşiretlerin 
daha etkili olduğu mantık dahilindedir. Özellikle cami mimarileri açısından, gay-
rımüslimler ile müslimlerin birbirlerini etkileyerek yeni bir sentez oluşturduklarını 
ileri süren ve bir dönem Kıbrıs Eski Eserler Dairesi Müdürlüğü görevini de sürdüren 

28  Bağışkan, 2005:8. Yine Bağışkan bahse konu kitabının 9. sayfasında, XIX. yüzyılın son çeyreği ile XX. 
yüzyılın ilk yarısında cami, minare ve çeşitli tamiratlar yapmak üzere Vakıflar İdaresi’ne iş yapan Rum 
ustaların isimlerini saymaktadır. Bunlar Nikolaki Alla, Tovlis Karagannas, Kızılbaşlı Hacı Yanni Nikoli, 
Hacı Haralambu, Kaymaklılı Toğli Yorgi. Ayrıca bkz... Ali Eftal Özkul, Kıbrıs Adasının Sosyo-Ekonomik 
Tarihi (1726-1750), İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

29  Bağışkan, 2005: 9.
30  Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşivi, İngiliz Sömürge Dönemi Dosyaları.
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bu durum, Osmanlı-Hıristiyan stili olarak değerlendirilmektedir.31 

Bu stilin ortaya çıkmasında, Kıbrıs’ın İngiliz hâkimiyetiyle olan bağlantısı yadsına-
maz. Dolayısıyla bu hâkimiyetin elde edildiği 1878 sonrasında, Kıbrıs’taki tüm İngi-
liz uygulamalarında olduğu gibi, mimarî boyuttaki temel yasal noktada, Osmanlılar 
ile Ruslar arasında yapılan Ayastefanos Antlaşması ve devamında 1 Temmuz 1878 
tarihinde imzalanan 832 maddelik ek protokolün etkisinin büyük olduğu açıktır. 

Zira bu ek protokoldeki maddeler sayesinde İngilizler, özellikle Osmanlı Vakıf sis-
temini, onun merkezi konumundaki Evkaf yönetimine ilişkin yasal düzenlemelerle 
doğrudan kontrol etme yolunu açmışlardır.33 

Bu çerçevede ek protokolün verdiği yetkiyle Evkaf üzerindeki hâkimiyetini perçin-
leştiren İngilizler, yumuşak bir idarî anlayış olarak nitelendirilebilecek bir sistemle, 
yani Evkafı Türk Evkaf Delegesi ile İngiliz Evkaf Delegesi’nin ortaklaşa idare edeceğini 
beyan etmişlerdir. Ancak bu ortak beyanın Evkaf üzerindeki etkisinin sonraki dö-
nem için ne kadar kötü bir deneyim ve toprak kaybı açısından bir kırılma noktası 
olacağı sonradan anlaşılacaktır.34 

İngilizlerin Kıbrıs’taki ek protokolle elde ettikleri yetki çerçevesindeki uygulamalar 
sayesinde etkin rol oynadıkları, Evkaf İdaresi Arşivi’ndeki İngiliz Sömürge Dönemi 
Dosyaları’ndaki yazışmalardan da rahatlıkla görülebilmektedir. Bu etkinliğin mimarî 
düzenlemelerde de kendini gösterdiğine dair en büyük örnek, İngilizlerin sömürgesi 
altına aldıkları Uzakdoğu, Yakın Doğu ve Afrika’daki İslâm ülkelerinden elde ettikleri 
deneyimlerle, Lefkoşa’daki eski Lüzinyan Sarayı’nın karşısındaki Saray Önü Camisi’nin 
1900 yılında geçirdiği deprem sonucu hasar görmesi sebebiyle yıkılarak Fenton At-
kinson adlı mimar tarafından eklektik üslubuyla yeniden inşa edilmesidir. İngilizlerin 
böylesi uygulamaları, merkez yerler dışında, da sonraki dönemlerde gayrımüslim mi-
marlar vasıtasıyla uygulamaya koydukları görülmektedir. 1953 yılında yaşanan bü-
yük Baf Depremi’nde yıkılarak yeniden yapılması gündeme gelen Asproya (Aktepe), 
Fasula (Bağrıkara) ve Hulu camilerinin Photiades adlı bir mimara yaptırılması, bunun 
bir başka örneğini oluşturmaktadır. Armenehor Camisi’nin yapım krokisinin de ünlü 
Kıbrıslı Rum müteahhitlerinden Neophidos Lanitis’e35 çizdirilmesi böylesi uygulama-
ların İngiliz döneminde rutinleştirildiğine işaret etmektedir. 

31  Bahse konu kitap için bkz… Cyprus, 1918, s. 17.
32  Kara ve Çiçek, 2011; Soyalp Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İd âresine Geçişi (1878-1919) - Bâb-ı Âli Hariciye 

Nezareti Arşivi’ne İstinaden Kıbrıs’ın Siyasî Tarihi ile İlgili Bir Belgenin Hukuk, Siyasal ve Siyasal Sosyo-
loji Açısından Yeniden Değerlendirmesi, Okman Basımevi, Lefkoşa, 1997, s. 38-55; Soyalp Tamçelik, 
“Kıbrıs’ın Siyasî Tarihi ile İlgili Bir Belgenin Değerlendirmesi”, Belleten, LIII (1999) 236, 165-227.

33  Tamçelik, 1997:38-55; Tamçelik, 1999:165-227.
34  Tamçelik, 1997:38-55; Tamçelik, 1999:165-227.
35  Neophidos Lanitis, dönemin en ünlü müteahhitlik bürosuna sahip bir Rum. 
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manlı mimarî özellikler göz önünde tutulmaksızın genel İslâmî mimarlık felsefesi 
çerçevesinde inşa edilip Türk mimarsine mal edilmesidir. 

Dolayısıyla Ada’nın İngiliz İdaresi’ne resmen geçtiği 191436 ilhakı sürecine kadarki 
sürede, Kıbrıs Türk toplumunun ve camilerinin, Osmanlı’nın son dönemdeki sos-
yo-ekonomik ve sosyo-politik yapısının iyice kötüye gitmesiyle bunun adadaki 
yansımalarının balyoz etkisi yarattığının İngilizler tarafından çok iyi kullanıldığına 
bilgiler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arşivi’nde bulunan İngiliz Sömürge Dönemi Dosyala-
rı’ndaki birçok dokümandan da anlaşılabilmektedir. 

Konunun istatistikî detaylarına ilişkin bilgileri, bildirinin II. Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk 
Eserlerinin Baf Bölgesi Genel Mimarî Özelliklerine Kısa Bir Bakış adlı bölümünde kate-
gorize edilen E. Baf Bölgesinde bulunan Türk köylerinin mimarî planlarına ilişkin bilgi-
lere dair hazırlanan liste ve tablolar başlığı altında oluşturulan Tablo 12’de görmek 
mümkündür. 

2. Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserlerinin Baf Bölgesi Genel Mimarî Özelliklerine 
Kısa Bir Bakış:

Bu bölümde, genel olarak Osmanlı-Türk mimarî özelliklerinin tarihsel bir sırayla 
anlatılmaya çalışıldığı bir önceki bölümden sonra, özelde Baf bölgesi mimarî özel-
liklerinin detaylarına dair bilgiler verilmeye gayret edilecektir. Bu çerçevede Baf 
bölgesi Türk camilerine yapılan ziyaretlerden ve arşivlerdeki araştırmalardan elde 
edilen verilerin değerlendirilebilmesi için istatistikî bilgiler aşağıdaki gibi formüle 
edilmiştir:

Baf bölgesindeki Türk köylerinin Tamamı Türk veya Karma, Kullanılmakta veya Terk 
Edilmiş olup olmadığı ile hangi köylerde cami olup olmadığına dair hazırlanan liste 
ve tablolar: 

1. Baf bölgesindeki Türk (Tamamı Türk ve Karma) köy camilerinde minare, kadınlar 
mahfili ve minberi olup olmadığı ile mihrabının süslü veya sade olduğuna iliş-
kin hazırlanan liste ve tablolar, 

2. Baf bölgesindeki Türk köylerinin; Tamamı Türk veya Karma durumlarına göre 
hangisinde caminin yıkık olup olmadığına ilişkin hazırlanan liste ve tablolar, 

3. Baf bölgesindeki Türk köylerinde bulunan camilerin mimarî planlarına ilişkin 
bilgilerle hazırlanan liste ve tablolar. 

36  Tozan, 2011:63.
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A. Baf Bölgesi Türk Köylerinin Tamamı Türk veya Karma, Kullanılmakta veya Terk Edilmiş ve köylerde 
Cami Olup Olmadığına İlişkin Bilgileri İçeren Liste

Sıra
No Köy Adı37

Köyün Karma 
veya Tamamı Türk 

Olduğu

Köyün Halen 
Kullanılmakta veya 

Terk Edilmiş Olduğu
Cami Olup Olmadığı

1 Aksilu (Aksu) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

2 Akurso (Akarsu) Karma Kullanılmakta Var

3 Amarget Karma Kullanılmakta Var

4 Anadyu
(Görmeli) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

5 Anarida Karma Kullanılmakta Yok

6 Androliku
(Gündoğdu) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

7 Arhimandrida
[Yukarı] Karma Kullanılmakta Yok

8 Arodez [Aşağı]
(Aşağı Kalkanlı) Tamamı Türk Kullanılmkata Var

9 Arodez [Yukarı]
(Yukarı Kalkanlı) Karma Kullanılmakta Yok

10 Asproya (Aktepe) Karma Kullanılmakta Var

11 Aşelya Karma Kullanılmakta Yok

12 Ayayanni
(Ayyanni-Aydın) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

13 Ayayorgi
(Ayyorgi-Kavaklı) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

14 Ayisidoro (Demirciler) Karma Terk edilmiş Yok

15 Ay Merkur Karma Terk edilmiş Yok

16 Aynikola
(Esentepe) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

17 Ayvarvara (Engindere) Karma Kullanılmakta Var

18 Baf Kasabası Karma Kullanılmakta

Baf Mehmet Bey Ebu Bekir 
Camisi (Cami-i Kebir-Yukarı 

Cami),
Baf Cami-i Cedid (Yeni 

Cami-Aşağı Cami),
Aşağı Dip Baf Mescidi 

(Camisi),
Baf Musalla Tepesi Camisi 

(Mutallo Mescidi)

19 Cisonerga Tamamı Türk Kullanılmakta Yok

20 Ciyas (Ceyhan) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

21 Dimi
(Ovalık) Karma Kullanılmakta Var

(Kiliseden döndürme38)
3 7 3 8  

37 Bahse konu köy adları H. 1246 yılında (M. 1830) tutulan nüfus defterlerindeki köy adlarıdır. Parantez 
içerisindekiler, C.İ.S.S.K. (Coğrafî İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi) tarafından verilen 
köy adlarıdır. Tek olarak yazılmış bulunan köy adları da aynı adla bilindiğinden ve kullanıldığından, 
parantez içerisinde verilmesi uygun bulunmamış ve tek olarak yazılmıştır. 

38  Bağışkan Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserleri adlı kitabında, Güney Kıbrıs’ta kiliseden camiye çevrilenlerin 
toplam sayısını 11 adet olarak vermektedir. 
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22 Eledyu Tamamı Türk Terk edilmiş Var

23 Evretu (Dereboyu) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

24 Falya (Gökçebel) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

25 Faslı
(Fasli-Fesli) Tamamı Türk Terk edilmiş Yok

26 Fasula
(Bağrıkara) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

27 Filusa Karma Kullanılmakta Yok

28 Finike Tamamı Türk Terk edilmiş Var

29 Galatarga (Yoğurtçular) Karma Kullanılmakta Yok39

30 Giritmarut Karma Kullanılmakta Yok

31 Girittera Karma Kullanılmakta Yok

32 Hirsofu-Hırsofu
(Altıncık) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

(Kiliseden döndürme)

33 Hulu Karma Kullanılmakta Var

34 İstinco (Tabanlı) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

35 Karamullayes
(Kervanyolu) Tamamı Türk Kullanılmakta Yok

36 Koloni (Yolüstü) Tamamı Türk Kullanılmakta Yok

37 Kukla (Sakarya) Karma Kullanılmakta Var

38 Kurtaga (Kurtağa) Tamamı Türk Terk edilmiş Yok

39 Lapityu (Bozalan) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

40 Lemba (Çıralı) Tamamı Türk Kullanılmakta Var40

41 Lukrunu
(Olukönü) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

42 Magunda (Yakacık) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

43 Malunda Tamamı Türk Terk edilmiş Var

44 Mamonya Karma Kullanılmakta Yok

52 Moronero
(Küçüksu) Tamamı Türk Terk edilmiş Yok

53 Pelatusa
(Karaağaç) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

(Kiliseden döndürme)

54 Pitargu
(Akkargı) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

55 Poli Karma Kullanılmakta Var
(Kiliseden döndürme)

3940

39  Bu konu üzerine araştırma yapan ve kitap yazan gerek Tuncer Bağışkan’ın gerekse Kemal Atay’ın 
kitaplarında bir bilgi söz konusu değildir. Ancak biz arşivde böyle bir dosya olduğunu ve içerisinde 1 
adet belge bulunduğunu tespit ettik. Her ne kadar bahse konu belgede caminin olmadığı anlaşılmış 
olsa bile, ilgili köy muhtar ve azaları tarafından cami yapılması için bir dilekçe yazmış olmaları ve 
Evkaf İdaresi’nce bu dilekçenin işleme konulması önemli sayılmalıdır. 

40 Söz konusu caminin varlığını Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin İngiliz sömürge Dönemi Dosyaları 
Katalogu’nun 1901 tarihli 97. Kutusu’nun 2305 no’lu dosyasında ve Baf Lemba Camisi Tamiratı adı 
altında bulabilmek mümkündür; dosyada 3 adet belge bulunmaktadır.
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52 Moronero
(Küçüksu) Tamamı Türk Terk edilmiş Yok

53 Pelatusa
(Karaağaç) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

(Kiliseden döndürme)

54 Pitargu
(Akkargı) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

55 Poli Karma Kullanılmakta Var
(Kiliseden döndürme)

56 Prastyo
(Yuvalı) Tamamı Türk Terk edilmiş Var41

57 Prodromi
(Karşıyaka) Karma Kullanılmakta Yok

58 Sarama Tamamı Türk Terk edilmiş Var

59 Skulli Karma Kullanılmakta Yok

60 Stavrogonno
(Aydoğan) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

61 Susuz Tamamı Türk Terk edilmiş Var

62 Tera
(Çakırlar) Tamamı Türk Kullanılmakta Var

63 Tremitusa
(Uzunmeşe) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

64 Vreçça
(Dağaşan) Tamamı Türk Terk edilmiş Var

65 Yalya Tamamı Türk Kullanılmakta Var

66 Yeroşibu Karma Kullanılmakta Yok

67 Zaharga
(Tatlıca) Tamamı Türk Terk edilmiş Yok

41

Yukarıdaki listeden, Baf bölgesinde toplam 6742 adet Türk köyünün bulunduğu an-
laşılmaktadır. 

Listeden, Baf bölgesindeki 67 köyün, 24 tanesinin Terk Edilmiş olduğu, 43 (42+1, 
köyler ve Baf Kasabası) köyün de halen Kullanılmakta olduğu görülmektedir. Rumlar 
tarafından kullanılmakta olan 43 (42+1, köyler ve Baf Kasabası) köy içinde; Tamamı 
Türk olan köylerin sayısı 21 iken, geriye kalan köy sayısı 22 adet olup, bunlar Karma 
köylerdir. 

Baf bölgesindeki toplam 67 köy içerisinde; Tamamı Türk olan köylerin sayısı 43, Kar-
ma olanların sayısı da 24’dür. Baf bölgesindeki toplam 67 köy içerisinde; Camisi olan 
köylerin sayısı 43 iken, Camisi olmayanların sayısı ise 24’dür. 

41  Vakıflar İdaresi Arşivi’nde söz konusu camiye ilişkin 17/1926 no’lu dosya ve Prassu Camisi adı ile 
tutulmuş bir dosya olmasına karşın içerisinde hiçbir belge bulunamamıştır. 

42 Bu sayı, Kemal Atay’ın hazırladığı kitapta 64 iken, Tuncer Bağışkan’ın hazırladığı kitapta 33’tür. Atay, 
kitabında Neohoryo (Neo Chorio) adlı bir köyden söz etmekte ve köyün bir Rum köyü olduğunu, köy 
sınırları içerisinde 4 çiftlik ve ağıllar olduğunu yazmaktadır.
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Tablo 1: Baf Bölgesi Türk Köylerinin Tamamı Türk veya Karma Durumları

Tablo 2: Baf Bölgesi’nde Rumlar Tarafından Kullanılan Türk Köylerinin 

Tamamı Türk veya Karma Durumları
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Tablo 3: Baf Bölgesi Türk Köylerindeki Cami Durumu

Tablo 4: Baf Bölgesi’ndeki Türk Köylerinin Terk Edilmiş 

veya Kullanılmakta Olan Durumları
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Tablo 5: Baf Bölgesi Türk Köy Camilerinin Kiliseden Çevrilme Durumları

Yukarıdaki liste ve tablolardan hareketle, Baf bölgesinde bulunan Türklerin duru-
muna ilişkin şu değerlendirmeleri yapmak ve sıralamak mümkündür:

1. Baf bölgesi, Tamamı Türk kapsamındaki 21 köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larna-
ka [Larnaka bölgesinde toplam 1043 köy Tamamı Türk kapsamına girmektedir. Bunlar; 
Ablanda, Celya (Yıldırım), Civisil (Cevizli), Goşşi (Üçşehitler), Klavya (Alaniçi), Köfünye 
(Geçitkale), Mennoya (Ötüken), Petrofan (Esendağ), Softalar ve Mari (Tatlısu)’dur] ve 
Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 10 köy Tamamı Türk kapsamına girmektedir. 
Bunlar; Alehtora (Gökağaç), Armenehor (Esenköy), Aşağı Civiya (Aşağı Alsandık), Ayios 
Thomas (Aytuma, Mersinli), Bladanissa (Çamlıca), Evdim (Düzkaya), Kandu (Çanakka-
le), Muttayaka (Mutluyaka), Aşağı Paramal (Aşağı Çayönü) ve Yukarı Polemitya (Yukarı 
Binatlı)] bölgelerindeki Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarp-
maktadır. 

2. Baf bölgesi, Terk Edilmiş kapsamındaki 24 köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka 
[Larnaka bölgesinde toplam 11 köy Terk Edilmiş kapsamına girmektedir. Bunlar; Deli-
cibo, Alatirke, Anafodiya (Akkor), Anglisiya (Aksu), Pervoliya (Bahçalar), Kalavason, Yu-
karı Lefkara, Maroni, Menevi, Pirga ve Ziyi (Terazi)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de 

43  Rakamlar, Kemal Atay’ın Türk Mührü Silinmeden (Kentler, Terk Edilmiş Türk Semtleri, Köylerimiz, Ca-
milerimiz ve Osmanlı-Türk Eserleri) adlı kitabından alınmıştır.
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(Gözügüzel), Çerkez, Fasula, Gilan (Ceylan), Koloş (Yunus), Malya (Bağlarbaşı), Monyat 
(Elmalı), Pissuri, Prastyo (Çeliktaş), Trahon (Kayakale) ve Yerovasa’dır] bölgelerindeki 
Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

3. Baf bölgesi, Karma kapsamındaki 22 köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka 
[Larnaka bölgesinde toplam 17 köy Karma kapsamına girmektedir. Bunlar; Aleminyo, 
Alatirke, Anafodiya (Akkor), Anglisiya (Aksu), Ayyanna (Akhisar), Ayios Theodoros (Ay-
totoro, Boğaziçi), Pervoliya (Bahçalar), Delicibo, Dohni (Taşkent), Kalavason, Maroni, 
Menevi, Dromolakşa (Mormenekşe), Pirga (Çamlıbel), Ziyi (Terazi), Kalohoryo (Vuda) 
ve Yukarı Lefkara] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 16 köy Karma kapsamına 
girmektedir. Bunlar; Anoyra (Taşlıca), Asamado (Gözügüzel), Aşağı Polemitya (Aşağı 
Binatlı), Çerkez, Fasula, Gilan (Ceylan), Koloş (Yunus), Malya, Monyat (Elmalı), Penda-
komo (Beşevler), Piskobu (Yalova, Muslu Çavuş), Pissuri, Prastyo (Çeliktaş), Siliku (Silif-
ke), Trahon (Kayakale) ve Yerovasa] bölgelerindeki Türk köylerine nazaran en yoğun 
bölge olarak göze çarpmaktadır. 

4. Baf bölgesi, Kullanılmakta kapsamındaki 43 köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larna-
ka [Larnaka bölgesinde toplam 22 köy Kullanılmakta kapsamına girmektedir. Bunlar; 
Aleminyo, Alatirke, Anafodya (Akkor), Anglisiya (Aksu), Ayyanna (Akhisar), Ayios Theo-
doros (Aytotoro, Boğaziçi), Pervoliya (Bahçalar), Celya (Yıldırım), Civisil (Cevizli), Dohni 
(Taşkent), Kalavason, Klavya (Alaniçi), Köfünye (Geçitkale), Yukarı Lefkara, Maroni, Me-
nevi, Mennoya (Ötüken), Dromolakşa (Mormenekşe), Pirga (Çamlıbel), Mari (Tatlısu), 
Ziyi (Terazi) ve Kalohoryo (Vuda)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 21 köy 
Kullanılmakta kapsamına girmektedir. Bunlar; Alehtora (Gökağaç), Anoyra (Taşlıca), 
Armenehor (Esenköy), Asamado (Gözügüzel), Yukarı Polemitya (Yukarı Binatlı), Ayios 
Thomas (Aytuma, Mersinli), Bladanissa (Çamlıca), Evdim (Düzkaya), Fasula, Gilan (Cey-
lan), Kandu (Çanakkale), Koloş (Yunus), Malya (Bağlarbaşı), Monyat (Elmalı), Muttaya-
ka (Mutluyaka), Pendakomo (Beşevler), Piskobu (Yalova, Muslu Çavuş), Pissuri, Prastyo 
(Çeliktaş), Siliku (Silifke) ve Trahon (Kayakale)] bölgelerindeki Türk köylerine nazaran 
en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

5. Baf bölgesinde, Kiliseden Çevrilen cami kapsamında 4, Larnaka bölgesinde 3 [Lar-
naka Cami-i Kebir, Klavya (Alaniçi), Tuzla Camisi (Seyyit Ahmet Ağa)] ve Limasol böl-
gesinde de 2 kilisenin [Limasol Cami-i Kebir ve Piskobu Camisi (Yalova, Muslu Çavuş)] 
camiye dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu bakımdan da Baf bölgesinin diğer iki 
bölgeye nazaran en fazla kiliseden camiye dönüştürülen camiye sahip bölge olarak 
göze çarptığı görülmektedir. 
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B. Baf Bölgesi Türk Köy [Tamamı Türk ve Karma] Camilerinde Minaresinin, Kadınlar Mahfili’nin ve Minber 
Olup Olmadığı ile Mihrabının Sade veya Süslü Olup Olmadığına İlişkin Bilgileri İçeren Liste

Sıra No Köy Adı Minaresinin 
Olup Olmadığı

Kadınlar Mahfili’nin 
Olup Olmadığı

Minber Olup 
Olmadığı

Mihrabının Sade 
veya Süslü Olduğu

1 Aksilu (Aksu) Yok Yok44 Var45 Sade46

2 Akurso (Akarsu) Yok Yok Var Sade

3 Amarget Yok Yok Var Sade

4 Anadyu (Görmeli) Yok Yok Var Sade47

5 Androliku (Gündoğdu) Yok Var Var Süslü

6 Arodez [Aşağı] 
(Aşağı Kalkanlı) Yok Yok Var Sade

7 Asproya 
(Aktepe) Var Yok Var Süslü48

8 Ayyanni 
(Ayanni, Aydın) Yok Var Var Sade

9 Ayyorgi (Ayorgi, Kavaklı) Var Var Var Süslü

10 Aynikola (Esentepe) Var Yok Var Süslü

11 Ayvarvara(Engindere) Yok Yok Var Sade

12

Baf Kasabası
- Baf Mehmet Bey Ebu 

Bekir Camisi (Cami-i 
Kebir, Yukarı Cami)

- Baf Cami-i Cedid (Yeni 
Cami, Aşağı Cami)

- Aşağı Dip Baf Mescidi 
(Camisi)

- Baf Musalla Tepesi Camisi 
(Mutallo Mescidi)

Yok

Var

Var

Yok

Yok

Var

Yok

Yok

Var

Var

Var

Var

Süslü

Süslü

Süslü

Sade

13 Ciyas (Ceyhan)49 Var Yok Var Sade

14 Dimi (Ovalık) Yok Yok Var Sade

44 45  46 47  48 49

44   Genel anlamda kapalı olan camilerde, cami iç kısımlarının görülme imkânının olmadığı durumlar-
da, kadınlar mahfilinin olmadığı kabul edilmiştir. Bu uygulamada iki ana sebep göz önüne alınarak 
karar verilmiştir. Bu sebeplerden birisi ziyaret edilen caminin kapalı olması, ikincisi ise, Baf Bölgesin-
deki Türk camileri içinde kadınlar mahfilinin ancak büyük camilerde, köyün nüfus açısından görece 
kalabalıklığı ile mevcut olmasıdır.

45  Genel anlamda bütün camilerde minber olduğu bilinmektedir. O açıdan, kapalı olan camilerde cami 
iç kısımlarının görülme imkânının olmadığı durumlarda, minber olmadığı kabul edilmiştir. Bu uy-
gulamada iki ana sebep göz önüne alınarak karar verilmiştir. Bu sebeplerinden birisi ziyaret edilen 
caminin kapalı olması, ikincisi ise, Baf bölgesindeki Türk camileri içerisinde minberin ancak büyük 
camilerde, köyün nüfus açısından görece kalabalıklığı ile mevcut olmasıdır.

46  Genel anlamda kapalı olan camilerde cami iç kısımlarının görülme imkânının olmadığı durumlarda 
mihrapların sade olduğu kabul edilmiştir. Bu uygulamada iki ana sebep göz önüne alınarak karar 
verilmiştir. Bu sebeplerinden birisi ziyaret edilen caminin kapalı olması, ikincisi ise, Baf bölgesindeki 
Türk camileri içerisinde mihrap süslemelilerin sade olanlara nazaran az oluşudur. 

47 Bu köy camisinin çekilen dış görüntülerinde mihrabın varlığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. 
Zira genelde camilerde mihrabın varlığı, çekilen dış görüntülerden anlaşılabilmektedir.  

48 Bu köyde ve diğer Baf bölgesi köy camilerinde buna benzer mihraplar, tarafımdan süslü kategorisin-
de değerlendirilmiştir.

49 Cami yıkıldığı için minaresiyle minberinin olmadığı, mihrabının ise sade olduğu düşünülmektedir. 
Bu genelleme, tüm Baf bölgesi köy camileri bilindiği için böyle kabul edilmiştir.
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15 Eledyu Yok Yok Var Sade

16 Evretu (Dereboyu) Yok Yok Var Süslü

17 Falya (Gökçebel) Yok Yok Var Sade

18 Fasula (Bağrıkara) Var Yok Var Süslü

19 Finike Yok Yok Var Süslü

20 Hirsofu, Hırsofu (Altıncık) Var Var Var Süslü

21 Hulu Var Yok Var Sade50

22 İstinco (Tabanlı) Yok Yok Var Süslü

23 Kukla (Sakarya) Yok Yok Var Süslü

24 Lapityu (Bozalan) Yok Yok Var51 Süslü

25 Lemba (Çıralı) Yok Yok Var Sade

26 Lukrunu (Olukönü) Yok Yok Var Sade

27 Magunda (Yakacık) Yok Yok Var Sade

28 Malunda Yok Yok Var Sade

29 Mamundali (Soğucak) Yok Yok Var Sade

30 Mandriya (Yeşilova) Yok Yok Var Sade

31 Marona (Uluçam) Var Yok Var Süslü

32 Meladya (Malatya) Yok Yok Var Süslü

33 Melandra (Beşiktepe) Var Var Var Sade52

34 Pelatusa (Karaağaç) Var Var Var Süslü

35 Pitargu (Akkargı) Yok Yok Var Sade

36 Poli Var53 Yok Var Sade

37 Prastyu (Yuvalı) Yok Yok Var Sade

38 Sarama Yok Yok Var Sade

39 Stavrogonno (Aydoğan) Yok Yok Var Sade54

40 Susuz Yok Yok Var Süslü

41 Tera (Çakırlar) Yok Var55 Var56 Sade

42 Tremitusa (Uzunmeşe) Yok Yok Var Sade

43 Vreçça (Dağaşan) Var Var Var Sade

44 Yalya Yok Yok Var Süslü
50 51 52 53 54 55 56

50 Cami mihrabının 2003 sonrası döneminde yapılan tamiratlar sırasında kırmızıya boyandığı tahmin 
edilmektedir.

51 Minberin alt zeminin taştan, tutunma yerinin ise tahtadan yapılması dolayısıyla dikkat çekmekte ve 
genel Türk camileri içerisindeki minber profilinden ayrılmaktadır.

52 Cami mihrabının 2003 sonrası döneminde yapılan tamiratlar sırasında kırmızıya boyandığı tahmin 
edilmektedir.

53 Caminin yeni yapılan restorasyonunda minarenin olmadığı görülmektedir. Kıbrıs Vakıflar Arşivi’nde 
tasnif edilmemiş Baf Bölgesi köy camileri dosyasının “19/1926-Poli Camisi” adlı bölümünde Poli 
Camisi’ne ait 2.10.938 tarihli iki adet orijinal fotoğraf bulunmaktadır. Bu resimlerden birisi söz konu-
su cami üzerindeki minareyi açıkça göstermektedir. Diğer fotoğraf, cami içerisindeki minberi göster-
mektedir. Yine restorasyon öncesi hem Bağışkan’ın hem de Bağışkan’dan referanslı Atay’ın kitabında 
caminin minareli fotoğrafları bulunmaktadır.

54 Bu caminin mihrabının, 2003 tarihinde karşılıklı olarak kapıların açılmasını müteakiben yapılan zi-
yaretlerde çekilen fotoğraflardaki görüntüsünün birinde parçalı kırmızı diğerinde de parçalı yeşil 
renkte olduğu görülmektedir.

55 Bu camide kadınlar mahfiline giriş dışardan olup, bu özelliğiyle Baf bölgesi camileri içerisinde bir ilki 
oluşturmaktadır.

56 Tüm Baf kazası Türk köyleri içerisinde çiçek motifleriyle süslü olan tek minberdir.
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köyler ve Baf Kasabası) tanesinde minare bulunurken, 30 (30+2, köyler ve Baf Kasaba-
sı) tanesinde de minare bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bağışkan Kıbrıs’ta Osmanlı-Türk Eserleri adlı kitabında köy camilerinin minaresiz oldu-
ğunu ifade etmekte ve bazı camilerde minare yerine cami dış duvarından çatısına 
kadar çıkan merdiven basamaklarının bu amaçla kullanıldığından bahsetmektedir. 
Özellikle Baf bölgesinde bu tür minare amaçlı kullanılan Asproya (Aktepe), Ayyorgi 
(Kavaklı), Melendra (Beşiktepe) ve Vreçça (Dağaşan) camilerini örnek göstermektedir. 5757

Yine hazırlanan listeden Baf bölgesinde toplam 44 adet Türk köy camisi içerisinde 
10 (9+1, köyler ve Baf Kasabası) tanesinde Kadınlar Mahfili bulunurken, 34 (31+2, 
köyler ve Baf Kasabası) tanesinde de bulunmadığı görülmektedir. 

Bölgeye yapılan ziyaretler sırasında yapılan gözlemler ve tespitler neticesinde elde 
edilen bilgiler ışığında, 9 köy camisinde [Androliku (Gündoğdu), Ayanni (Ayyanni, 
Aydın), Ayayorgi (Ayorgi, Kavaklı), Baf Cami-i Cedid (Yeni Cami, Aşağı Cami), Hirsofu, 
Hırsofu (Altıncık), Melandra (Beşiktepe), Pelatusa (Karaağaç), Tera (Çakırlar) ve Vreçça 
(Dağaşan)] kadınlar mahfili bulunduğu ve bu köylerin; merkez konumundaki, nü-
fus ve/veya parasal imkânlarının diğer köylere nazaran görece yeterli ve/veya fazlz 
köyler olduğu sonucuna varılmıştır.

Baf bölgesinde toplam 44 Türk [kapalı olan cami sayısı 6 + yıkık olan cami sayısı 9 
+ minberi bulunan cami sayısı 17 + minberi bulunmayan cami sayısı 14; toplam 46, 
(44+2) köyler ve Baf Kasabası] köy camisinin tamamında minber olması, İslâm dini-
nin gereğidir. Ancak bahse konu bölgeye yapılan farklı zamanlardaki ziyaretlerde 
bazı camiler kapalı olduğu için içlerine girilemediğinden, minber olup olmadığı tes-
piti yapılamamıştır. Bahse konu bu camilerin adları aşağıdaki gibidir:

Akorso (Akarsu)
Anadyu
[Aşağı] Dip Baf Camisi
Dimi (Ovalık) Camisi
Pitargu (Akkargı)
Sarama

Yine bahse konu bölgede tamamen yıkılan 9 adet köy camisi ile Baf camilerinden 
birisine de girilemediğinden, içlerinde minber bulunmadığı kabul edilerek liste bu 
çerçevede hazırlanmıştır. Bu camilerin bulundukları köylerin adları aşağıdaki gibidir:

57  Bağışkan, 2005:9.
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Ciyas (Ceyhan)
Eledyu
Falya (Gökçebel)
Magunda (Yakacık)

Malunda
Mamundali (Soğucak)
Prastyu (Yuvalı)
Baf Musalla Tepesi Camisi (Mutallo Mescidi)

Yine Baf bölgesine yapılan ziyaretler sırasında cami içerisinde minber bulunmadığı 
tespit edebilen cami adları da şöyledir:

Amarget Camisi
Asproya (Aktepe) Camisi
Ayvarvara (Engindere) Camisi
Evretu (Dereboyu) Camisi
Hırsofu (Altıncık) Camisi
Hulu Camisi
İstinco (Tabanlı) Camisi
Kukla (Sakarya) Camisi
Lemba (Çıralı) Camisi
Lukrunu (Olukönü) Camisi
Marona (Uluçam) Camisi
Melandra (Beşiktepe) Camisi
Poli Camisi
Susuz Camisi

Baf bölgesi ziyaretleri sırasında, içerisinde minber bulunduğu tespiti yapılan cami 
adları da şöyledir:

Androliku Camisi
Aşağı Arodez (Aşağı Kalkanlı) Camisi
Ayyanni (Aydın) Camisi
Ayyorgi (Kavaklı) Camisi
Aynikola (Esentepe) Camisi
Baf Mehmet Ebu Bekir Camisi (Ulu Cami-Cami-i Kebir)
Fasula (Bağrıkara) Camisi
Finike Camisi
Lapityu (Bozalan) Camisi
Mandriya (Yeşilova) Camisi
Meladya (Malatya) Camisi
Pelatusa (Karaağaç) Camisi
Stavrogonno (Aydoğan) Camisi
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Tremitusa (Uzunmeşe) Camisi
Vreçça (Dağaşan) Camisi
Yalya Camisi

Yine Baf bölgesi camileri içerisinde bulunan minberlerden hareketle, tasnifi yapılan 
2 farklı minberin olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi tamamen tahtadan, ikinci-
si de alt desteği taş olan minberlerdir. 

1.  Tahtadan yapılan minberler
1.1  Tahtadan, 8 basamaklı [Androliku (Gündoğdu), Aşağı Arodez (Aşağı Kalkanlı), Ay-

yanni (Aydın), Ayyyorgi (Kavaklı) ve Vreçça (Dağaşan)]
1.2 Tahtadan 11 basamaklı [Aynikola (Esentepe) ve Finike]
1.3 Tahtadan 10 basamaklı [Pelatusa (Karaağaç) ve Tera (Çakırlar) 2 minberli; köşede 

bulunan yuvarlak ve klasik tahta minber)]
1.4  Tahtadan 13 basamaklı [Stavrogonno (Aydoğan)]
1.5  Tahtadan 6 basamaklı [Fasula (Bağrıkara) ve Meladya (Malatya)] 
1.6  Tahtadan 7 basamaklı [Tremitusa (Uzunmeşe)]
2.   Alt desteği taştan olan minber
2.1  10 basamaklı [Lapityu (Bozalan)]

Tablo 6: Baf Bölgesi Köy Camilerindeki Minber Durumu

Baf bölgesinde toplam 44 adet Türk köy camisi içerisinde, tıpkı minber gibi mih-
rabın da bulunması İslâm dininin gereğidir. Ancak Baf Bölgesinde gezilen köylerin 
camileri içerisinde farklı mihrap şekillerine58 ve süslemelere rastlanmıştır. 

58   Özellikle Baf Bölgesi Türk camileri içerisinde bulunan mihrapların çok farklı çeşitliliğe sahip olması, o 
bölgeye Osmanlı döneminde yerleştirilen aşiretlerin özellikle sosyo-kültürel ve dini yapısına dair önemli 
ipuçları sunmaktadır. O açıdan konunun detaylı bir incelenmeye gereksinimi olduğu muhakkaktır. 
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listede Sade veya Süslü şeklinde bir tasnif yapılmıştır. Buradan hareketle; köy camileri 
içerisindeki Sade mihrap şekline sahip cami sayısı 26 (25+1, köyler ve Baf Kasabası) iken, 
Süslü olarak kategorize edilen cami sayısı da 17 (16+1, köyler ve Baf Kasabası) olmuştur. 

Tablo 7: Baf Bölgesi Türk Köy Camileri İçindeki Mihrabın Sade veya Süslü Olma Durumu

Tablo 8: Baf Bölgesi Türk Camilerinin Minareli ve Minaresiz Durumları



289

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı

Tablo 9: Baf Bölgesi Türk Camilerinde Kadınlar Mahfili’nin Olma Durumu

Yukarıdaki liste ve tablolardan hareketle, Baf bölgesinde bulunan Türk köylerinin 
camilerinin durumuna ilişkin şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür:

1. Baf Bölgesi, Minaresinin Olup Olmadığı kapsamındaki Var durumuyla 13 köyle, 
Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 8 köy Minaresi Var 
kapsamına girmektedir. Bunlar; Hala Sultan Tekke Camisi, Larnaka Cami-i Kebir (Ulu 
Cami), Zuhuri Camisi (Tekkesi), Kalavason Camisi, Köfünye (Geçitkale) Camisi, Yukarı 
Lefkara Camisi, Mennoya (Ötüken) Camisi, Kalohoryo (Vuda, Hasan Gazi Ağa Mehmet 
Camisi) Camisi, (5+3, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de 
toplam 11 köy Minaresi Var kapsamına girmektedir. Bunlar; Limasol Cami-i Kebir (Ulu 
Cami), Yeni Cami (Köprülü İbrahim Ağa Camisi), Arnavut Camisi, Aşağı Polemitya Ca-
misi, Evdim (Düzkaya) Camisi, Gilan (Ceylan) Camisi, Kandu (Çanakkale) Camisi, Malya 
(Bağlarbaşı) Camisi, Aşağı Paramal Camisi, Piskobu (Yalova, Muslu Çavuş Camisi) Ca-
misi ve Siliku (Silifke)Camisi, (8+3, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine 
nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

2. Baf Bölgesi, Minaresinin Olup Olmadığı kapsamındaki Yok durumundaki 30 köy-
le, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 14 köy Minaresi Yok 
kapsamına girmektedir. Bunlar; Aleminyo Camisi, Anafodiya (Akkor) Camisi, Anglissa 
(Aksu) Camisi, Ayanna (Akhisar) Camisi, Ayios Theodoros (Aytotoro, Boğaziçi) Camisi, 
Celya (Yıldırım) Camisi, Civisil (Cevizli, Molla Ahmet Efendi bin Hacı Ali Camisi) Camisi, 
Dohni (Taşkent) Camisi, Klavya (Alaniçi) Camisi, Maroni Camisi, Dromolakşa (Morme-
nekşe) Camisi, Petrofan (Esendağ) Camisi, Pirga (Çamlıbel) Camisi ve Mari (Tatlısu) Ca-
misi, (0+14, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 11 
köy Minaresi Yok kapsamına girmektedir. Bunlar; Alehtora (Gökağaç) Camisi, Anoyra 
(Taşlıca) Camisi, Armenehor (Esenköy) Camisi, Aşağı Civiya (Aşağı Alsandık) Camisi, 
Ayios Thomas (Aytuma, Mersinli) Camisi, Bladanissa (Çamlıca) Camisi, Monyat (Elmalı) 
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taş) Camisi ve Yukarı Polemitya (Yukarı Binatlı) Camisi, (0+11, köyler ve Limasol Ka-
sabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

3. Baf Bölgesi, Kadınlar Mahfili’nin Olup Olmadığı kapsamındaki Var durumundaki 9 
köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 6 köy Kadınlar 
Mahfil, Var kapsamına girmektedir. Bunlar; Hala Sultan Tekke Camisi, Cami-i Kebir (Ulu 
Cami), Zuhuri Camisi (Tekkesi), Kalohoryo (Vuda, Hasan Gazi Ağa Mehmet Camisi) Ca-
misi, Mari (Tatlısu)Camisi ve Kalavason Camisi, (3+3, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve 
Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 15 köy Kadınlar Mahfili Var kapsamına girmek-
tedir. Bunlar; Cami-i Kebir (Ulu Cami), Cami-i Cedid (Köprülü İbrahim Ağa Camisi, Dere 
Camisi), Arnavut Camisi, Malya (Bağlarbaşı) Camisi, Pendakomo (Beşevler) Camisi ve 
Piskobu (Yalova, Muslu Çavuş Camisi) Camisi, Alehtora (Gökağaç) Camisi, Aşağı Pole-
mitya Camisi, Ayios Thomas (Aytuma, Mersinli) Camisi, Bladanissa (Çamlıca) Camisi, 
Evdim (Düzkaya) Camisi, Aşağı Paramal (Aşağı Çayönü) Camisi, Yukarı Polemitya (Yu-
karı Binatlı) Camisi, Mari (Tatlısu) Camisi ve Kalavason Camisi, (12+3, köyler ve Limasol 
Kasabası)] bölgesi Türk köylerinden sonra ikinci en yoğun bölge olarak göze çarp-
maktadır. 

4. Baf Bölgesi, Kadınlar Mahfili’nin Olup Olmadığı kapsamındaki Yok durumundaki 
31 köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 16 köy Ka-
dınlar Mahfili Yok kapsamına girmektedir. Bunlar; Tuzla (Seyyit Ahmet Ağa) Camisi, 
Aleminyo Camisi, Anafodiya (Akkor) Camisi, Ayanna (Akhisar) Camisi, Ayios Theodoros 
(Aytotoro, Boğaziçi) Camisi, Celya (Yıldırım) Camisi, Civisil (Cevizli, Molla Ahmet Efendi 
bin Hacı Ali Camisi) Camisi, Dohni (Taşkent) Camisi, Klavya (Alaniçi) Camisi, Köfünye 
(Geçitkale) Camisi, Yukarı Lefkara Camisi, Maroni Camisi, Mennoya (Ötüken) Camisi, 
Dromolakşa (Mormenekse) Camisi, Petrofan (Esendağ) Camisi ve Pirga (Çamlıbel) Ca-
misi, (16+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 8 
köy Kadınlar Mahfili Yok kapsamına girmektedir. Bunlar; Anoyra (Taşlıca) Camisi, Aşağı 
Civiya (Aşağı Alsandık) Camisi, Gilan (Ceylan) Camisi, Kandu (Çanakkale) Camisi, Mon-
yat (Elmalı) Camisi, Muttayaka (Mutluyaka) Camisi, Prastyo (Çeliktaş) Camisi ve Siliku 
(Silifke) Camisi, (8+0, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran en 
yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

5. Baf Bölgesi, Mihrabın Sade veya Süslü Olduğu kapsamında Sade durumdaki 17 
köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 16 köy Mihrab, 
Sade kapsamına girmektedir. Bunlar; Hala Sultan Tekkesi Camisi, Zuhuri Camisi (Tek-
kesi), Aleminyo Camisi, Ayanna (Akhisar) Camisi, Celya (Yıldırım) Camisi, Dohni (Taş-
kent) Camisi, Kalavason Camisi, Köfünye (Geçitkale) Camisi, Yukarı Lefkara Camisi, Ma-
roni Camisi, Mennoya (Ötüken) Camisi, Dromolakşa (Mormenekşe) Camisi, Petrofan 
(Esendağ) Camisi, Pirga (Çamlıbel) Camisi, Mari (Tatlısu) Camisi ve Kalohoryo (Vuda, 
Hasan Gazi Ağa Mehmet Camisi) Camisi, (14+2, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Li-
masol [Limasol bölgesinde de toplam 18 köy Mihrabı Sade kapsamına girmektedir. 
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Civiya (Aşağı Alsandık) Camisi, Aşağı Polemitya (Aşağı Binatlı) Camisi, Ayios Thomas 
(Aytuma, Mersinli) Camisi, Evdim (Düzkaya) Camisi, Gilan (Ceylan) Camisi, Kandu (Ça-
nakkale) Camisi, Monyat (Elmalı) Camisi, Muttayaka (Mutluyaka) Camisi, Aşağı Para-
mal (Aşağı Çayönü) Camisi, Pendakomo (Beşevler) Camisi, Piskobu (Yalova, Muslu Ça-
vuş Camisi) Camisi, Prastyo (Çeliktaş) Camisi, Siliku (Silifke) Camisi ve Yukarı Polemitya 
(Yukarı Bİnatlı) Camisi, (17+1, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerinden 
sonra ikinci en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

6. Baf Bölgesi, Mihrabın Sade veya Süslü Olduğu kapsamındaki Süslü durumunda 26 
köyle, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 4 köy Mihrabı 
Süslü kapsamına girmektedir. Bunlar; Cami-i Kebir (Ulu Cami), Tuzla Camisi (Seyyit 
Ahmet Ağa Camisi), Ayios Theodoros (Aytotoro, Boğaziçi) Camisi, Civisil (Cevizli, Molla 
Ahmet Efendi bin Hacı Ali Camisi) Camisi, (3+1, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Lima-
sol [Limasol bölgesinde de toplam 6 köy Mihrabı Süslü kapsamına girmektedir. Bunlar; 
Cami-i Kebir (Ulu Cami), Cami-i Cedid (Yeni Cami, Köprülü İbrahim Ağa Camisi, Dere 
Camisi), Alehtora Camisi, Bladanissa (Çamlıca) Camisi ve Malya (Bağlarbaşı) Camisi, 
(3+3, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölge 
olarak göze çarpmaktadır.59

C. Baf Bölgesi Türk Köylerinin Tamamı Türk veya Karma Durumuna Göre Camilerin Yıkık59 
Olup Olmadığına İlişkin Bilgileri İçeren Liste

Sıra
No Köy Adı Köyün Karma veya 

Tamamı Türk Olduğu Köyde Caminin Yıkık Olup Olmadığı

1 Aksilu (Aksu) Tamamı Türk Yıkık

2 Akurso (Akarsu) Karma Yıkık Değil

3 Amarget Karma Yıkık Değil

4 Anadyu (Görmeli) Tamamı Türk Yıkık Değil

5 Androliku (Gündoğdu) Tamamı Türk Yıkık Değil

6 Arodez [Aşağı] 
(Aşağı Kalkanlı) Tamamı Türk Yıkık Değil

7 Asproya (Aktepe) Karma Yıkık Değil

8 Ayanni (Ayyanni-Aydın) Tamamı Türk Yıkık Değil

9 Ayayorgi (Ayyorgi-Kavaklı) Tamamı Türk Yıkık Değil

10 Aynikola (Esentepe) Tamamı Türk Yıkık Değil

11 Ayvarvara (Engindere) Karma Yıkık Değil

12 Baf Kasabası Karma

- Baf Aşağı Cami (Cami-i Sağir/Aşağı 
Mescit)-Yıkık Değil

- Baf Ulu Cami (Cami-i Kebir/Baf Aya 
Sofya Camisi)-Yıkık Değil

- Baf Yeni Cami (Cami-i Cedid)-Yıkık
- Musalla Tepesi Camisi (Mutallo 

Mescidi)-Yıkık

59 “Yıkık” kelimesi tamamen ortadan kaldırılan ve bugün hiçbir taşı dahi bulunmayan camiler için kul-
lanılmış bir tabirdir.
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13 Ciyas (Ceyhan) Tamamı Türk Yıkık

14 Dimi (Ovalık) Karma Yıkık Değil

15 Eledyu Tamamı Türk Yıkık

16 Evretu (Dereboyu) Tamamı Türk Yıkık Değil

17 Falya (Gökçebel) Tamamı Türk Yıkık

18 Fasula (Bağrıkara) Tamamı Türk Yıkık Değil

19 Finike Tamamı Türk Yıkık Değil

20 Hirsofu-Hırsofu (Altıncık) Tamamı Türk Yıkık Değil

21 Hulu Karma Yıkık Değil

22 İstinco (Tabanlı) Tamamı Türk Yıkık Değil

23 Kukla (Sakarya) Karma Yıkık Değil

24 Lapityu (Bozalan) Tamamı Türk Yıkık Değil

25 Lemba (Çıralı) Tamamı Türk Yıkık Değil

26 Lukrunu (Olukönü) Tamamı Türk Yıkık Değil

27 Magunda (Yakacık) Tamamı Türk Yıkık

28 Malunda Tamamı Türk Yıkık

29 Mamundali (Soğucak) Tamamı Türk Yıkık

30 Mandriya (Yelişova) Tamamı Türk Yıkık Değil

31 Marona (Uluçam) Tamamı Türk Yıkık Değil

32 Meladya (Malatya) Tamamı Türk Yıkık Değil

33 Melandra (Beşiktepe) Tamamı Türk Yıkık Değil

34 Pelatusa (Karaağaç) Tamamı Türk Yıkık Değil

35 Pitargu (Akkargı) Tamamı Türk Yıkık Değil

36 Poli Karma Yıkık Değil

37 Prastyo (Yuvalı) Tamamı Türk Yıkık

38 Sarama Tamamı Türk Yıkık Değil

39 Stavrogonno (Aydoğan) Tamamı Türk Yıkık Değil

40 Susuz Tamamı Türk Yıkık Değil

41 Tera (Çakırlar) Tamamı Türk Yıkık Değil

42 Tremitusa (Uzunmeşe) Tamamı Türk Yıkık Değil

43 Vreçça (Dağaşan) Tamamı Türk Yıkık Değil

44 Yalya Tamamı Türk Yıkık Değil
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lerinin (Tamamı Türk ve Karma) sayısı 44’dür (40+4). Ancak zaman içerisinde bazı 
camilerin çeşitli sebeplerle61 yıkıldığı görülmektedir. Baf bölgesinde yıkılan cami 
sayısı 10 iken, ayakta kalan cami sayısı 37’dir. 

Baf Bölgesindeki toplam 67 köy içinde 24 adet köyde cami olmadığı, 43 (42+1(4), 
köyler ve Baf Kasabası) adet köyde de cami olduğu anlaşılmaktadır. Baf Kasabası’nda 
4 adet cami bulunmakta olup, bunlardan ancak 2’sinin günümüze kadar gelebildiği 
görülmektedir. 

Baf bölgesinde camisi bulunan 44 köyden bugün ayakta kalanların sayısı 36 
(35+1(2), köyler ve Baf Kasabası) iken, 10 (8+2, köyler ve Baf Kasabası) tanesinin de 
bir zamanlar ayakta olduğu ve çeşitli sebeplerden dolayı yıkıldığı anlaşılmaktadır. 

KKTC’ndeki önemli iki arşiv merkezinde bulunan Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bel-
gelerden yararlanılarak şu ana kadar tespiti yapılabilen tamamen yıkılmış camileri-
nin adları aşağıdaki gibidir;

Aksilu (Aksu) Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Ciyas (Ceyhan) Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Eledyu Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Falya (Gökçebel) Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Magunda (Yakacık) Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Malunda Camisi [Terk edilmiş-Tamamı Türk]

Mamundali (Soğucak) Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Prastyu (Yuvalı) Camisi [Kullanılmakta-Tamamı Türk]

Baf Cami-i Cedid [Kullanılmakta-Karma]

Baf Musalla Tepesi Camisi [Kullanılmakta-Karma]

60  Kitabı hazırlarken, arşivlerden yararlanmaya başladığımız andan itibaren, konu hakkında araştırma 
yapanların gerekli dil olan Arapça-Osmanlıca bilmediklerinden yazılanların eksik olduğu gözlem-
lenmiştir. O açıdan bu tür belgeleri taradığımız zaman belgelerde olan, ancak terk edildikten sonra 
yıkıldığı için unutulan camilerin olduğunu fark ettik. 

61  Bu sebepleri şöyle sıralamak mümkündür. 1. Bakımsızlık, 2. Deprem, 3. Rumlar tarafından yıkılan. 
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Tablo 10: Baf Bölgesi Türk Köylerindeki Camilerin Yıkık veya Yıkık Olmama Durumu

Yukarıdaki liste ve tablolardan hareketle, Baf bölgesinde bulunan Türk köylerindeki 
camilerin durumuna ilişkin şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür;

Baf bölgesinde yıkık olan cami sayısı 10, yıkık olmayan cami sayısı 36’dır. 

Baf Bölgesi, Tamamı Türk kapsamındaki camisi Yıkık durumda 8 köyle, Kıbrıs Rum 
Kesimi’ndeki Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 2 köy Tamamı Türk, camisi Yıkık 
kapsamına girmektedir. Bunlar; Goşşi (Üçşehitler) Camisi ve Petrofan (Esendağ) Ca-
misi, (2+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 2 
Tamamı Türk köyün camisi Yıkık kapsamına girmektedir. Bunlar; Aşağı Civiya (Aşağı 
Alsandık) Camisi ve Aşağı Paramal Camisi (2+0, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi 
Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Tamamı Türk kapsamındaki, camisi Yıkık Değil durumdaki 27 köye sa-
hipken, Larnaka bölgesi 17 ve Limasol bölgesinde de 11 köy Tamamı Türk, camisi 
Yıkık Değil kapsamına girmektedir. Baf bölgesi bu özelliği ile en yoğun bölge olarak 
göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Karma kapsamındaki camisi Yıkık durumda 2 köyle, Larnaka [Larnaka 
bölgesinde toplam 2 köy Karma, Yıkık kapsamına girmektedir. Bunlar; Anglisiya (Aksu) 
Camisi ve Delicibo Camisi (2+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol böl-
gesinde de toplam 4 köy Karma, Yıkık kapsamına girmektedir. Bunlar; Çerkez Camisi, 
Fasula Camisi, Koloş Camisi (Yunus Mescidi) ve Trahon (Kayakale) Camisi, (4+0, köyler 
ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran ikinci en yoğun bölge olarak 
göze çarpmaktadır. 
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Larnaka bölgesinde 12 köy ve Limasol bölgesinde de 8 köy Karma, Yıkık Değil kap-
samına girmektedir. Baf bölgesi bu özelliği ile ikinci en yoğun bölge olarak göze 
çarpmaktadır.62

 

D. Baf Bölgesi Türk Camilerinin Mimarî Planı, Oda Sayısı ve Verandalı 
Olup Olmadığına İlişkin Bilgileri İçeren Liste

Sıra No Cami Adı Cami Planı Oda Sayısı Verandalı62 Olup Olmadığı

1 Aksilu (Aksu) Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

2 Akurso (Akarsu) Kare Tek odalı Verandalı, 5 kemerli

3 Amarget Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, düz

4 Anadyu (Görmeli) Boyuna 
Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, düz

5 Androliku (Gündoğdu) Boyuna 
Dikdörtgen İki odalı Verandasız

6 Arodez [Aşağı] 
(Aşağı Kalkanlı) Kare Tek odalı Verandasız

7 Asproya (Aktepe) Kare Tek odalı Verandalı, 3 kemerli

8 Ayanni (Ayyanni-Aydın) Boyuna 
Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

9 Ayayorgi (Ayyorgi-Kavaklı) Kare Tek odalı Verandasız

10 Aynikola (Esentepe) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, 5 kemerli

11 Ayvarvara (Engindere) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

12

Baf Kasabası
- Baf Mehmet Bey Ebu Bekir Camisi 

(Cami-i Kebir-Yukarı Cami-Ulu)
- Baf Cami-i Cedid (Yeni Cami-

Aşağı Cami)
- Aşağı Dip Baf Mescidi (Camisi)
- Baf Musalla Tepesi Cami (Mutallo 

Mescidi)

Dikdörtgen

Kare 

Kare
Yıkık

4 odalı

3 odalı

Tek odalı
Bilinmiyor

Verandalı, 3 kemerli

Verandalı, tek kemerli

Verandasız
Bilinmiyor

13 Ciyas (Ceyhan)63 Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

14 Dimi (Ovalık) Dikdörtgen İki odalı Verandasız

15 Eledyu Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

16 Evretu (Dereboyu) Boyuna 
Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

17 Falya (Gökçebel) Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

18 Fasula (Bağrıkara) Kare Tek odalı Verandalı, 464 kemerli

19 Finike Kare Tek odalı Verandasız

20 Hirsofu-Hırsofu (Altıncık) Dikdörtgen İki odalı Verandasız

21 Hulu Boyuna 
Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, 3 kemerli

62  Veranda tabiri, Kıbrıs yerel ağzında kullanılmakta olup, “son cemaat yeri”ni tanımlamaktadır.
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22 İstinco (Tabanlı) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

23 Kukla (Sakarya) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, 3 kemerli

24 Lapityu (Bozalan) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

25 Lemba (Çıralı) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

26 Lukrunu (Olukönü) Kare Tek odalı Verandasız

27 Magunda (Yakacık) Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

28 Malunda Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

28 Mamundali (Soğucak) Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

29 Mandriya (Yelişova) Kare Tek odalı Verandasız

30 Marona (Uluçam) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

31 Meladya (Malatya) Enine Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, düz

32 Melandra (Beşiktepe) Kare Tek odalı Verandasız

33 Pelatusa (Karaağaç) Enine
Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

34 Pitargu (Akkargı) Boyuna
Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

35 Poli Boyuna 
Dikdörtgen İki odalı Verandasız

36 Prastyu (Yuvalı) Yıkık Bilinmiyor Bilinmiyor

37 Sarama Kare Tek odalı Verandalı, 5 kemerli

38 Stavrogonno (Aydoğan) Kare Tek odalı Verandasız

39 Susuz Enine
Dikdörtgen Tek odalı Verandasız

40 Tera (Çakırlar) Boyuna 
Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, 4 kemerli

41 Tremitusa (Uzunmeşe) Enine
Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, düz

42 Vreçça (Dağaşan) Boyuna
Dikdörtgen Tek odalı Verandalı, düz

43 Yalya Kare Tek odalı Verandasız

63 64

Yukarıda hazırlanan listeden Baf bölgesinde toplam 43 caminin 35 tanesi ayakta 
iken 8 tanesi de yıkıktır. Yıkık olan camilerde oda sayılarına dair bir bilgiye ulaşıla-
madığı için “Bilinmiyor” şeklinde tasnife tâbi tutulmuştur. 

Baf bölgesindeki ayakta kalan 35 caminin 13tanesi kare (12+1, köyler ve Baf Kasa-
bası), 9 tanesi boyuna dikdörtgen, 12 tanesi enine dikdörtgen ve 3 (2+1, köyler ve 
Baf Kasabası) tanesi de dikdörtgen planlıdır. 

63 Cami yıkıldığı için minaresiyle minberinin olmadığı, mihrabının ise sade olduğu düşünülmektedir. 
Bu genelleme, tüm Baf bölgesi köy camilerinde bilindiği için böyle kabul edilmiştir.

64 Planından ve şeklinden 5 kemerli olduğu ancak sonradan 1 kemerinin duvarla kapatıldığı görülmektedir.
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tanesi de iki odalıdır. Bu camilerin 3 tanesi, kiliseden camiye çevrilmiş olup, adları 
aşağıdaki gibidir. 

Dimi (Ovalık) Camisi
Hirsofu-Hırsofu (Altıncık) Camisi 
Poli Camisi

Baf bölgesindeki camilerin 23 tanesi verandasız (22+1, köyler ve Baf Kasabası) [And-
roliku (Gündoğdu), Aşağı Arodez (Aşağı Kalkanlı), Ayyanni (Aydın), Ayayorgi (Kavaklı), 
Ayvarvara (Engindere), Aşağı Dip Baf Camisi (Mescidi), Evretu (Dereboyu), Finike, Hir-
sofu (Altıncık), İstinco (Tabanlı), Lapityu (Bozalan), Lemba (Çıralı), Lukrunu (Olukönü), 
Mandriya (Yeşilova), Marona (Uluçam), Melandra (Beşiktepe), Pelatusa (Karaağaç), Pi-
targu (Akkargı), Poli, Stavrogonno (Aydoğan), Susuz ve Yalya], 5 tanesi verandalı düz 
[Amarget, Anadyu (Görmeli) Meladya (Malatya), Tremitusa (Uzunmeşe) ve Vreçça (Da-
ğaşan)], 4 tanesi verandalı 3 kemerli (3+1, köyler ve Baf Kasabası) [Asproya (Aktepe), 
Baf Mehmet Bey Ebu Bekir Camisi (Ulu Cami, Cami-i Kebir) ve Hulu], 4 tanesi verandalı 
5 kemerli [Akurso (Akarsu), Aynikola (Esentepe), Fasula (Bağrıkara) ve Sarama] ve 1 ta-
nesi de verandalı 4 kemerlidir [Tera (Çakırlar)]. 

Tablo 11: Baf Bölgesi Türk Köylerindeki Camilerin Yıkık Olup Olmadığını Gösterir Durum
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Tablo 12: Baf Bölgesi Türk Köyleri Cami Planlarının Şekil ve Sayılarını Gösterir Durum

Tablo 13: Baf Bölgesi Türk Köyleri Camilerinin Oda Sayılarını Gösterir Durumu
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Tablo 14: Baf’taki Köy Camilerinin Veranda, Kemer ve Sayılarını Gösterir Durumu

Yukarıdaki liste ve talolardan hareketle, Baf bölgesinde bulunan Türk köylerindeki 
camilerin durumuna ilişkin şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür;

Baf Bölgesi, Cami Planı kapsamındaki Kare formunda 13 köyle, Larnaka [Larnaka 
bölgesinde toplam 3 köy Kare Planlı Cami kapsamına girmektedir. Bunlar; Hala Sultan 
Tekke Camisi, Ayanna (Akhisar) Camisi ve Ayios Theodoros (Aytotoro, Boğaziçi), (2+1, 
köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 6 köyün Cami 
Planı, Kare kapsamına girmektedir. Bunlar; Cami-i Kebir (Ulu Cami), Anoyra (Taşlıca) 
Camisi, Armenehor (Esenköy) Camisi, Ayios Thomas (Aytuma, Mersinli) Camisi, Mutta-
yaka (Mutluyaka) Camisi ve Pendakomo (Beşevler) Camisi, (5+1, köyler ve Limasol Ka-
sabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Cami Planı kapsamındaki Enine Dikdörtgen formda 12 köyle, Larnaka 
[Larnaka bölgesinde toplam 12 köy Cami Planı, Enine Dikdörtgen kapsamına girmek-
tedir. Bunlar; Cami-i Kebir (Ulu Cami), Tuzla (Seyyit Ahmet Ağa) Camisi, Zuhuri Tekke 
Camisi, Celya (Yıldırım) Camisi, Civisil (Cevizli, Molla Ahmet Efendi bin Hacı Ali Camisi) 
Camisi, Klavya (Alaniçi) Camisi, Köfünye (Geçitkale) Camisi, Yukarı Lefkara Camisi, Ma-
roni Camisi, Petrofan (Esendağ) Camisi, Pirga (Çamlıbel) Camisi ve Kalohoryo (Vuda, 
Hasan Gazi Ağa Mehmet Camisi) Camisi, (10+2, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Li-
masol [Limasol bölgesinde de toplam 11 köy Cami Planı, Enine Dikdörtgen kapsamına 
girmektedir. Bunlar; Cami-i Cedid (Yeni Cami, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi, Dere 
Camisi), Arnavut Camisi, Alehtora (Gökağaç) Camisi, Aşağı Polemitya (Aşağı Binatlı) 
Camisi, Gilan (Ceylan) Camisi, Kandu (Çanakkale) Camisi, Malya (Bağlarbaşı) Camisi, 
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ve Siliku (Silifke) Camisi, (9+2, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine na-
zaran en yoğun bölgelerden biri olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Cami Planı kapsamındaki Boyuna Dikdörtgen formunda 9 köyle, Lar-
naka [Larnaka bölgesinde toplam 5 köy Cami Planı, Boyuna Dikdörtgen kapsamına 
girmektedir. Bunlar; Aleminyo Camisi, Dohni (Taşkent) Camisi, Kalavason Camisi, Dro-
molakşa (Mormenekşe) Camisi ve Mari (Tatlısu) Camisi, (5+0, köyler ve Larnaka Kasa-
bası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 4 köy Cami Planı, Boyuna Dikdörtgen 
kapsamına girmektedir. Bunlar; Bladanissa (Çamlıca) Camisi, Yukarı Paramal Camisi, 
Prastyo (Çeliktaş) Camisi ve Yukarı Polemitya (Yukarı Binatlı) Camisi, (4+0, köyler ve Li-
masol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran ikinci en yoğun bölge olarak göze 
çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Oda Sayısı kapsamındaki Tek Odalı durumunda 32 köyle, Larnaka [Larnaka 
bölgesinde toplam 15 köy Oda Sayısı, Tek Odalı kapsamına girmektedir. Bunlar; Hala Sul-
tan Tekke Camisi, Zuhuri Tekke Camisi, Aleminyo Camisi, Ayanna (Akhisar) Camisi, Celya 
(Yıldırım) Camisi, Civisil (Cevizli, Molla Ahmet Efendi bin Hacı Ali Camisi) Camisi, Dohni 
(Taşkent) Camisi, Kalavason Camisi, Köfünye (Geçitkale), Yukarı Lefkara Camisi, Maroni 
Camisi, Petrofan Camisi (Esendağ), Pirga Camisi (Çamlıbel) Camisi, Mari (Tatlısu) Camisi 
ve Kalohoryo (Vuda, Hasan Gazi Ağa Mehmet Camisi) Camisi, (13+2, köyler ve Larnaka 
Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 20 köy Oda Sayısı, Tek Odalı kap-
samına girmektedir. Bunlar; Cami-i Cedid (Yeni Cami, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi, 
Dere Camisi), Alehtora (Gökağaç) Camisi, Anoyra (Taşlıca) Camisi, Armenehor (Esenköy) 
Camisi, Aşağı Polemitya (Aşağı Binatlı) Camisi, Ayios Thomas (Aytuma, Mersinli) Camisi, 
Bladanissa (Çamlıca) Camisi, Evdim (Düzkaya) Camisi, Gilan (Ceylan) Camisi, Kandu (Ça-
nakkale) Camisi, Malya (Bağlarbaşı) Camisi, Monyat (Elmalı) Camisi, Muttayaka (Mutlu-
yaka) Camisi, Aşağı Paramal Camisi, Yukarı Paramal Camisi, Pendakomo (Beşevler) Ca-
misi, Piskobu (Yalova, Muslu Çavuş Camisi) Camisi, Prastyo (Çeliktaş) Camisi, Siliku (Silif-
ke) Camisi ve Yukarı Polemitya (Yukarı Binatlı) Camisi, (19+1, köyler ve Limasol Kasabası)] 
bölgesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Oda Sayısı kapsamındaki İki Odalı durumunda 4 köy camisiyle, Larnaka 
[Larnaka bölgesinde toplam 4 köy Oda Sayısı, İki Odalı kapsamına girmektedir. Bunlar; 
Tuzla Camisi (Seyyit Ahmet Ağa Camisi), Ayios Theodoros (Aytotoro, Boğaziçi) Camisi, 
Klavya (Alaniçi) Camisi ve Dromolakşa (Mormenekşe) Camisi, (4+0, köyler ve Larnaka 
Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 1 köy Oda Sayısı, İki Odalı kapsa-
mına girmektedir. Bu; Arnavut Camisi, (0+1, köyler ve Larnaka Kasabası)] bölgesi Türk 
köylerine nazaran en yoğun bölgelerden biri olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Oda Sayısı kapsamındaki Üç Odalı durumundaki 1 köy camisiyle, Lar-
naka [Larnaka bölgesinde toplam 0 köy Oda Sayısı, Üç Odalı kapsamına girmektedir, 
(0+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol bölgesinde de toplam 1 köy 
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ler ve Larnaka Kasabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölgelerden biri 
olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Oda Sayısı kapsamındaki Dört Odalı durumundaki 1 köy camisiyle, Lar-
naka bölgesinde 0 ve Limasol bölgesinde de 0 köy Oda Sayısı-Dört Odalı kapsamı-
na girmektedir. Bu özelliğiyle Baf bölgesi diğer bölgelere nazaran en yoğun bölge 
olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandasız durumda 23 köyle, Lar-
naka [Larnaka bölgesinde toplam 10 köy Verandasız kapsamına girmektedir. Bunlar; Zu-
huri Tekke Camisi, Aleminyo Camisi, Ayanna (Akhisar) Camisi, Celya (Yıldırım) Camisi, Civisil 
(Cevizli, Molla Ahmet Efendi bin Hacı Ali Camisi) Camisi, Dohni (Taşkent) Camisi, Klavya 
(Alaniçi) Camisi, Maroni Camisi, Petrofan (Esendağ) Camisi ve Kalohoryo (Vuda, Hasan 
Gazi Ağa Mehmet Camisi) Camisi, (9+1, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Limasol 
bölgesinde de toplam 9 köy Verandasız kapsamına girmektedir. Bunlar; Alehtora (Göka-
ğaç) Camisi, Anoyra (Taşlıca) Camisi, Ayios Thomas (Aytuma, Mersinli) Camisi, Gilan (Cey-
lan) Camisi, Monyat (Elmalı) Camisi, Muttayaka (Mutluyaka) Camisi, Yukarı Paramal Cami-
si, Pendakomo (Beşevler) Camisi ve Siliku (Silifke) Camisi, (9+0, köyler ve Limasol Kasabası)] 
bölgesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandalı, Düz durumunda 5 
köy camisiyle, Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 3 köy Verandalı, Düz kapsamına 
girmektedir. Bunlar; Ayios Theodoros (Aytotoro, Boğaziçi) Camisi, Köfünye (Geçitkale) 
Camisi ve Pirga (Çamlıbel) Camisi, (3+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Li-
masol bölgesinde de toplam 4 köy Verandalı, Düz kapsamına girmektedir. Bunlar; Ar-
menehor (Esenköy) Camisi, Bladanissa (Çamlıca) Camisi, Kandu (Çanakkale) Camisi ve 
Malya (Bağlarbaşı) Camisi, (4+0, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine 
nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandalı, 1 Kemerli 1 köy ca-
misiyle, Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 1 köy Verandalı, 1 Kemerli kapsamına 
girmektedir. Bu; Mari (Tatlısu) Camisi, (1+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol 
[Limasol bölgesinde de toplam 1 köy Verandalı, 1 Kemerli kapsamına girmektedir. Bu 
Prastyo (Çeliktaş) Camisi, (1+0, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köyleriyle 
eşit olduğu görülmektedir. 

Baf Bölgesi Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandalı, 2 Kemerli 0 köy ca-
misiyle, Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 1 köy Verandalı, 2 Kemerli kapsamına 
girmektedir. Bu; Kalavason Camisi, (1+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol [Li-
masol bölgesinde de toplam 1 köy Verandalı, 2 Kemerli kapsamına girmektedir. Bu; Ar-
navut Camisi, (0+1, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine nazaran en 
seyrek bölge olarak göze çarpmaktadır. 
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misiyle, Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 1 köy Verandalı, 3 Kemerli kapsamına 
girmektedir. Bu; Yukarı Lefkara Camisi, (1+0, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol 
bölgesinde 0 köy Verandalı, 3 Kemerli kapsamına girmektedir. Bu özelliğiyle Baf böl-
gesi Türk köylerine nazaran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandalı, 4 Kemerli 1 köy ca-
misiyle, Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 1 köy Verandalı, 4 Kemerli kapsamına 
girmektedir. Bu; Cami-i Kebir (Ulu Cami), (0+1, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol 
[Limasol bölgesinde de toplam 1 köy Verandalı, 4 Kemerli kapsamına girmektedir. Bu; 
Cami-i Cedid (Yeni Cami, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi, Dere Camisi), (0+1, köyler 
ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köyleriyle eşit olduğu görülmektedir. 

Baf Bölgesi, Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandalı, 5 Kemerli 4 köy ca-
misiyle, Larnaka [Larnaka bölgesinde toplam 3 köy Verandalı, 5 Kemerli kapsamına 
girmektedir. Bunlar; Hala Sultan Tekke Camisi, Tuzla (Seyyit Ahmet Ağa Camisi) Camisi 
ve Dromolakşa (Mormenekşe) Camisi, (0+3, köyler ve Larnaka Kasabası)] ve Limasol 
[Limasol bölgesinde de toplam 3 köy Verandalı, 5 Kemerli kapsamına girmektedir. Bun-
lar; Cami-i Kebir (Ulu Cami), Aşağı Polemitya (Aşağı Binatlı) Camisi ve Yukarı Polemitya 
(Yukarı Binatlı) Camisi, (1+2, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk köylerine naza-
ran en yoğun bölge olarak göze çarpmaktadır. 

Baf Bölgesi, Verandalı Olup Olmadığı kapsamındaki Verandalı, 9 Kemerli 0 köyle, 
Larnaka ve Limasol [Limasol bölgesinde de 1 köy Verandalı, 9 Kemerli kapsamına gir-
mektedir. Bu; Aşağı Paramal Camisi, (1+0, köyler ve Limasol Kasabası)] bölgesi Türk 
köylerine nazaran en seyrek bölgelerden biri olarak göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak Baf bölgesi, coğrafi konumu sebebiyle, 1974 sonrası dönemde yukarı-
da kategorize edilen 4 ana bölüm içerisinde en fazla zarar gören bölge olarak göze 
çarpmaktadır. 
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OSMANLI ASKERÎ GÜCÜ

Giriş

Ada’da Türk nüfusu 1572’den XVIII. yüzyıl ortalarına kadar devam eden göç1 ha-
reketleriyle devamlı ve kontrollü bir şekilde artmıştır. Evliya Çelebi’nin “yüz elli bin 
kefere var”2 dediği ve çevresi 700 mil olup,3 Silifke yakınındaki Ak Liman’dır şeklinde 
ifade ettiği adada4 Osmanlı Devleti adına ekonomik değer yaratılmak istenmesi ve 
Türkleşmenin sağlanması adına yerleşmek isteyenlere müsaade edilmiştir.5 

Kıbrıs Osmanlı Devleti’nin Adayı 1571’de ele geçirmesinden öncede Akdeniz’de 
önemli bir mevki olup, stratejik açıdan elde bulundurulması gereken bir coğraf-
yadır.6 Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs Adası’na olan ilgisi, Rodos, Girit ve Mısır’ı 
alıktan sonra başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz’de bu kadar genişlerken 
Kıbrıs, Osmanlı toprakları arasında kalmış ve stratejik açıdan önemli olan bu ada-

1 Göç hareketleriyle ilgili olarak bkz… Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ta İç Göç Hareketlerinin Tarihi Gelişimi 
ve Olası Bir Anlaşmada Ortaya Çıkması Beklenen Etkiler”, Bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 
(Güz 2012) 63, s. 211-236.

2 Harid Fedai ve Mustafa Haşim Altan, Lefkoşa Mevlevihanesi, KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Yayınları 38, Ankara, 1997, s. 3; Soyalp Tamçelik, “Fethiyye-i Cezîre-i Kıbrıs”, Bilge, 
(1999) 21, s. 126-129.

3 Soyalp Tamçelik, “Zîver Bey’in ‘Kıbrıs Tarihi’”, Bilge, (2003) 23, s. 66-70.
4 Salah Birsel ve Oktay Akbal, Kıbrıs’a Selam, İstanbul, 1997, s. 9.
5 Pierre Oberling, The Road To Bellapais, Columbia University Press Yay., New York, 1982, s. 3.
6 Soyalp Tamçelik and Burcu Ayhan, Geopolitical Theories and Cyprus, Lambert Academic Publishing, 

Germany, 2013, s. 4-9.
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saldırması,7 adayı yöneten Venediklilerin Osmanlılara düşmanca tutum sergilemesi 
ve Ortodoks Kıbrıslıların Osmanlılardan yardım istemesi de Osmanlıları Kıbrıs’a yö-
neltmiştir.8 

Öte yandan zaten Venedik döneminde Osmanlılar Kıbrıs’a düzenli akınlar düzenleme-
ye başlamış ve Venedik’in adayı ilhak ettiği 1489’da da Osmanlı Donanması Karpaz’a 
saldırmış, birçok savaş ganimeti ve esir almıştır. Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı 
almasının ardından Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu için tekrar gündeme gelmiş ve 
Venediklilerin Memlûklulara Kıbrıs için ödediği 8.000 dukalık verginin Osmanlılara 
ödenmesine karar verilmiştir.9 Kanunî Sultan Süleyman döneminde Venediklilerle 
yapılan bir antlaşma ile İstanbul’da bulunan Venediklilere yeni haklar verilmesi kar-
şılığında Kıbrıs’tan alınan vergi 10.000 dukaya çıkarılmıştır. Ancak Venedikliler Kıbrıs’ı 
kaybetme korkusuyla Osmanlılara karşı cephe almışlardır. 1521’de Rodos’un Osman-
lılar tarafından alınmasından sonra Venedikliler, Kıbrıs’ı kaybetme korkusuyla Mağusa 
ve Lefkoşa kalelerinde tahkimat yapmış ve halka yönelik baskılarını sürdürmüşlerdir. 
Ancak Venediklilerin, Mağusa, Lefkoşa ve Girne’yi tahkim edip diğer şehirleri ihmal 
etmiş olması bunları Osmanlılar için kolay av haline getirmiş ve Osmanlılar Kıbrıs’a 
ikinci saldırıyı, 1539’da Limasol’a yapmış ve şehri tahrip etmiştir.10 

Venediklilerin Osmanlılara karşı ikiyüzlü bir politika takip etmesi ve korsanlarla be-
raber hareket etmesi ve Kıbrıs’ın Akdeniz’de Osmanlıları tehdit eden bir korsan üssü 
haline gelmesi Osmanlıların Kıbrıs’ı ele geçirmesi için kışkırtmıştır. II. Selim’in şeh-
zadeliği döneminde ona Mısır’dan gönderilen hediyelere korsanların el koyması, 
1563’de Mısır Hazine defterdarının bindiği geminin korsanlarca yağmalanması ve 
daha birçok yağma, taciz ve saldırı ve adada bulunan Hala Sultan Türbesi’nin güven-
liğinin tehdit altında olması üzerine Osmanlılar sefer düzenlemeye karar vermiştir.11 
Sefer sırasında kan dökülmemesi için Venedik’e elçi gönderilmiş ancak elçi tutukla-
nınca Osmanlılar da kendi topraklarında bulunan Venedikli konsolos ve maiyetini 
ve Venedikli tüccarları tutuklamıştır.12 

Osmanlı Devleti 11 Şubat 1570 yılında Venedik’e gönderilen Divân-ı Hümâyûn ça-
vuşlarından Kubad Çavuş, götürmüş olduğu notayı 18 Mart 1570’de Venedik Sena-
tosuna sunmuştur. Senato savaşın kaçınılmaz olduğu vurgusuna rağmen notayı ret 

7 Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs’ın Fethini Meşrulaştıran Dinî Sebepler”, Türk Kültürü, XXXII (1994) 374, s. 373-380.
8 Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs Türk Tarihi, Türk Dönemi 1570-1878, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, Lef-

koşa, 1994, s. 10-11; Soyalp Tamçelik, “Fethiyye-i Cezîre-i Kıbrıs”, Bilge, (1999) 21, s. 126-129; Soyalp 
Tamçelik, “Jeopolitik Teoriler Açısından Kıbrıs’ın Önemi”, Center for Turkish Studies Portland State Uni-
versity, Occasional Paper Series Vol. 3—No. 1, Published by the Center for Turkish Studies & The Con-
temporary Turkish Studies Program, http://www.pdx.edu/turkish_studies_center, August 2011, s. 1-4.

9 Tamçelik, 1994:373-375.
10  Gazioğlu, 1994:12-15.
11  Tamçelik, 1994:375-376.
12  Gazioğlu, 1994:19-32.
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Osmanlı Ordusu, karşılarında bir ordu ile savaşmadan 2 Temmuz 1570’de Limasol’a 
çıkmıştır. 3 Temmuz’da Tuzla’nın alınmasından sonra Osmanlı Ordusu Lefkoşa’yı ku-
şatmak üzere harekete geçmiş ve 9 Eylül 1570’de de Lefkoşa’yı almıştır. Osmanlı 
Ordusu’nun seferlerinde ada halkının desteği önemli yarar sağlamış ve Lala Mustafa 
Paşa’nın tek bir ateş açmadan Girne’yi ele geçirmesinde yardımcı olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu da bu yardımı, daha sonra ada halkını bir ölçüde özerk bırakacak 
kararlar alarak ödüllendirmiştir. Girne’den sonra diğer şehirleri ele geçirmek için ha-
rekete geçen Osmanlı Ordusu, Mağusa’da direnişle karşılaşmış, Eylül 1570’de baş-
layan direniş, 4 Ağustos 1571’de Mağusa Kale komutanı Bragadino’nun 5 maddelik 
bir antlaşmayla kaleyi teslim etmesiyle sona ermiştir.14 Mağusa’nın düşmesi aynı 
zamanda Osmanlıların yani Türklerin Kıbrıs’taki egemenliğinin başlangıcı olmuştur. 

Osmanlılar adada egemenlik kurduktan, adadaki yaşamı hem genel Osmanlı sis-
temine hem de adadaki yapıya göre düzenlemiştir. Bir yandan idarî yapıyı oluş-
tururken bir yandan da Anadolu’dan Kıbrıs’a Türkler yerleştirilmiştir.15 Osmanlının 
adaya egemen olmasından sonra adada yaşayan Latinlerin birçoğu ya sefer sıra-
sında öldürülmüş ya da adayı terk etmiş ve adada en az 76 köy veya çiftlik ile şe-
hir merkezlerinde birçok yerleşim yeri boşalmıştır. Adaya Türk nüfusu olarak önce 
Osmanlı Ordusu’nun mensupları aileleri ile birlikte yerleşmiş ve toprak sahibi ol-
muştur. Ardından boş kalan yerlere özellikle Anadolu’dan Türkler getirilmiştir. 1572 
yılından itibaren başlayan Osmanlı iskân politikası 1689’da sona ermiştir.16 Genel-
de İç Anadolu’dan önce istekliler sonra da afete uğrayanlar getirilmiştir. Örneğin 
Konya’ya bağlı Akşehir sancağında çıkan yangın felaketi sonucu 130 hane yanmış 
ve evsiz ve işsiz kalan insanlar Kıbrıs’a yerleştirilmiştir. Belgelere göre Aksaray, Bey-
şehir, Seydişehir, Anduğı (Niğde-Altunhisar), Develi hisar, Ürgüp, Koçhisar, Niğde, 
Bor, Ilgın, İshaklı ve Akşehir’den toplam 1689 aile 1572’de Kıbrıs’a gönderilmiştir.17 

Tarihin en eski devirlerinden itibaren insan kendini, ailesini ve yiyeceğini korumak 
amacı ile yaşadığı yerin etrafını duvarlarla çevirmek ihtiyacını hissetmiştir. Bu amaç-
la, en eski yerleşim yer lerinden biri olan Mezopotamya’da Dicle ve Fırat kıyılarında, 
kö şelerinde çıkıntı halinde yarım yuvarlak kuleleri olan, 3-4 m. yük sekliğinde kerpiç 
duvarlardan ibaret basit kaleler yapıldığı görülmektedir.18 

13  Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayınları, Ankara 2000, s. 15.
14  Gazioğlu, 1994:35-83; Tamçelik, 1994:376.
15  Adadaki Osmanlı yapılanmasıyla ilgili olarak bkz… Soyalp Tamçelik, “İktisat Tarihi Perspektifinden 

Hareketle 19. Yüzyıl Kıbrıs’ında Ekonomik Yapı ve Üretim-Tüketim İlişkileri” (The Economic Structure 
and Relations of Production and Consumption in Cyprus of the 19th Century from the Perspective of 
Economic History), VII. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 4-6 Kasım 2009, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs 
Araştırmaları Merkezi Yayınları, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Mağusa, 2010, s. 149-191.

16  Osmanlı’nın Kıbrıs’ta uyguladığı iskan politikası için bkz… Tamçelik, 2012:211-236.
17  Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, 2000:18.
18  Eyice Semavi, “Kale”, Türk Ansiklopedisi, C.XXI (1974), s. 141.
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pek çok yeni kale inşa edildiği gibi, stratejik bakımdan önemli olan yerlerdeki bazı 
eski kaleler de onarılarak veya yeni parçalar eklenerek, hatta birçok durumda tama-
mıyla yeniden inşa edilerek birer Türk kalesi haline getirilmiştir.19 

Uzun yıllar şehir ile bir bütünlük içinde olan kaleler askerî, idarî ve adlî birçok gö-
revler yüklenmişti. Şehrin güvenliğinin sağlanması, çeşitli tehlikelerden korunma-
sında kale önemli rol oynuyordu. Tahrir defterleri ve diğer malî kayıtlar gibi resmi 
belgeler, devlete ait para ve eşyalar, ayrıca vakıfların ve tüccarların kıymetli mallan 
en güve nilir yer olması sebebiyle kalelerde saklanmaktaydı.20 

Osmanlı Devleti kendisi için mühim olan Kıbrıs Adasının savunulmasına da gerekli 
ihtimamı göstermiştir. Kıbrıs’ta bulunan askerlere toprak vererek özendirmeye çalı-
şan devlet, bu vesile ile bölgenin savunulması için gerekli kuvveti iskân etmek için 
hal çareleri düşünmüştür. 

Bu çalışmamızda 1848-49’da Kıbrıs’ın Mağusa, Tuzla ve Girne’de bulunan askerî nü-
fuzu ele alınacaktır. Ayrıca kalelerin durumu ve gerekli onarımlarına dair yapılan 
yazışmalar ifade edilecektir. 

Devlet, bu tespitler yapılırken bir yandan da kalelerin durumlarının belirlenerek la-
zım gelen tamiratları konusunda rapor hazırlanmasını istemiştir. Tophâne-i Âmire 
İhtiyât Alayı Mîralaylarından Ahmed Bey nezâretiyle ve cezîre-i merkûme Muhassılı 
Âdil Paşa hazretlerinin ma’rifetleriyle gerçekleştirilen bu keşiflerde deftere kayde-
dilmiştir.21 

1. Mağusa:

Mağusa Kalesi’nin yeniden inşa ve tamir edilmesi gereken yerlerinin tespiti maksa-
dıyla yapılan keşfin sonucunda, Kale içinde askere mahsus bir yer bulunmamakta-
dır. İç kalede yüksek kapı tarafında bulunan ve Dizdâr Konağı diye bilinen harap du-
rumdaki binanın yine kale içinde harap halde bulunan manastırdan taşlar söküle-
rek, alçı, kireç ve kum tedariki ile onarılması, bir adet koğuş ile iki adet zâbit odası ve 
bir kahve ocağı olarak askere mahsûs kışlak olarak inşâsının gerektiği belirtilmiştir.22 

19  Suraiya Faroghi, “Fatih Döneminden Evliya Çelebi Seyahatine Kadar Çorum”, Çorum Tarihi, tarihsiz, s. 92.
20   Eftal Şükrü Batmaz, “Osmanlı Devletinde Kale Teşkilatına bir Bakış”, OTAM, (1996) 7, s. 8.
21  Kıbrıs Şeriyye Sicili (KŞS) (1057-1265), Defter No: 1-B, Sayfa No: 22, Hüküm No:17, Tarih. 1265.
22  KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 26-28, Hüküm No:19, Tarih. 1265.
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Tûlen Arzan Kadden
zirâ’ zirâ’ zirâ’
12 1,5 5 Zâbitân odaları
23 1,5 7 Koğuş

Terbî’i

Dış Liman Kapısı Kulesi’nden Eğrikapı Kulesi’ne doğru olan hisar dîvân kalenin zayıf 
noktasıdır. Bu durum özellikle geceleri tehlikelidir. Bazı yerlerine temelden itibaren 
onarım gerekmekte ayrıca duvarın çürümüş ve dökülmüş kısımlarının da onarımı 
gerekmektedir. 

Tûlen Arzan Kadden
zirâ’ zirâ’ zirâ’
90 1,5 7

Terbî’i

Eğrikapı Burcu’yla eski Akkule’nin kaldırımları tamamen haraptır. Burasının rıhtım 
olarak kapak döşemesiyle tamiri gerekmektedir. 

Tûlen Arzan Kadden
zirâ’ zirâ’ zirâ’
25 4 1 Eğrikapı Kulesi’nin şev tarîkı
45 4 1 Eski Ak Kule’nin şev tarîkı

Terbî’i

Mezkûr Eğrikapı Tabyası’nın deniz tarafında olan muhafaza siperi tamamen ha-
raptır. Ak Kule’nin deniz tarafında siperleri Halkalı Burç ve yanındaki İkinci Halkalı 
Burcu’nun muhafaza siperleriyle Eğrikapı Tabyası’nın vasatında olan on altı adet 
küçük pâyeler harap olup hepsinin zemîne kadar siperler ile pâyelerin ta’mîri ge-
rekmektedir. 

Tûlen Arzan Kadden

zirâ’ zirâ’ zirâ’

30 3,5 3 Ak Kule siperleri

16 5 3 Eğrikapı Tabyası’ndaki siperler

10 5 3 Halkalı Burcu’ndaki siperler

25 5 3 Harâb tabyadaki siperler

10 5 3 Halkalı Burcu yesârındaki siper

Terbî’i

Tûlen Arzan Kadden

zirâ’ zirâ’ zirâ’

32 1,5 3 Devşirme

Terbî’i
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pencere kanatları tamamen haraptır. Duvarları üzerine yatırma kiriş üzerine çatı ve 
mâhiye olarak kiremit, oluk saçaklı içi tahta döşemeli olarak alçı ile beyâz sıvalı ola-
rak karakolhânelerin tamîri gerekmektedir.

 Tûlen Arzan Kadden

zirâ’ zirâ’ zirâ’

6 5 5 Yılanlı Tabya’nın köşesindeki karakolhâne

7 5 5 Eğrikapı pîşgâhındaki karakolhâne

8 5 5 Liman Burcu’ndaki karakolhâne

7 4,5 4 Canpolat Paşa Burcu’ndaki karakolhâne

10 4,5 4 Ak Kule Tabyası’ndaki karakolhâne

Terbî’i

Kale kapısının ön tarafında bulunan asma köprülerin harap olduğu ve bu köprüle-
rin şimdilik kaldırılamayacağı için üzerlerindeki yaprak demir ve zincirlerin söküle-
rek ikişer adet büyük meşe direği ve yatırma meşeden taban üzerine meşe tahta-
sından döşeme üzerine atîk demirleri konularak, halka, zincir, menteşeleri ile askılı 
ahşap köprülerin tamiri gerekmektedir. 

Tûlen Arzan Kadden

zirâ’ zirâ’ zirâ’

5 4 0 Kapı tarafındaki ahşâb cisr

5 4 0 Astar dîvâr ile kâgîr cisr beynindeki ahşâb cisr

Terbî’i

Kaledeki Kassâblar Burcu’yla Yılan Tabyası’nın karşısında astar duvarı harap oldu-
ğundan zemininden itibaren taş ilave edilerek tamir edilmelidir. 

Tûlen Arzan Kadden

115 16 4

Terbî’i

Kaleye beş saat mesafeden gelen suyolları ve kemerlerinin harap olduğu rapor edil-
miştir. Dört mahalde bulunan kemerlerin zeminine kadar tekrar elden geçirilmesi 
ve onarılmasının gerekliliği belirtilmektedir. Suyollarının zemin, duvar taşlarının 
yeniden elden geçirilmesi ve kapaklarının tamiri gerekmektedir. İç kalede yer alan 
çeşmeye kadar boruların dizilerek bu çeşmeden liman çeşmesine kadar olan kıs-
mında onarılması gereği belirtilmiştir.
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 Tûlen Arzan Kadden

4 2,5 5 Birinci kemer

10 2,5 7 İkinci kemer

50 2 6 Beş aded kemer

12 1,5 1 Üç aded kemer

Su Hakları

Tûlen Arzan Kadden

11.150 1 1 Pınar başından birinci kemere varınca

7.500 1 1 Birinci kemerden ikinci kemere varınca

1.875 1 1 İkinci kemerden dere mevzi’inde kâgîr kemerlere değin

1.875 1 1 Kebîr kemerlerden Ayamarina karyesindeki sağîr kemere varınca

15.000 1 1
Ayamarina karyesindeki sağîr kemerden Kutub hazretlerinin 

kurbünde vâki’ üç aded kemere varınca

400 1 1
Kutub hazretlerinin kurbündeki kemerden cisr kapısı pîşgâhında 

olan terâziye varınca

175 1 1
Terâzi-i mezkûrdan derûn-ı kal’ada olan çeşmeye varınca künk 

dizilerek suyolu
900 1 1 Çeşme-i mezbûrdan liman çeşmesine varınca hark

Terbî’i

Liman Çeşmesi

Tûlen Arzan Kadden

10 5 5 Derûnunun lök sıvası

10 5 0,5 Üzerinin kapak döşemesi

25 0 5 Etrâfının derzi

Kalenin mevcut durumu rapor edildikten sonar yapılan sayım sonrası Mağusa 
Kalesi’nde mevcut olan top, tüfek, cephane ve sair alet ve edevatın cins ve miktar-
ları şu şekilde kayda geçirilmiştir.23 

Mağusa Kalesinde bulunan top ve cephane ile ambarlarda bulunan diğer mühim-
mat miktarı. Fî 19 M. sene [12]65.

23 KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 5-6, Hüküm No:6, Tarih. 1265.
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Balyemez Topu

Kıntâr Çap

2 01

5 01,5

3 03

1 05

1 07

4 09

1 11

9 14

11 16

05 18

05 22

47

Obüs Topu

Kıta’ât Çap

1 14

2 16

5 18

2 22

2 22, kolonbor[na]

1 26

13

Âhen Balyemez Top

Kıta’ât Çap

1 1,5

1 7

2 0

Yekûn-ı Top

kıta’ât

Tunç Balyemez 47

Âhen Balyemez 02

Obüs 13

62
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ma’a-Âhen Dingil
Kundak

Aded
Çap

1 01,5

1 03

1 05

4 14

8 16

5 18

5 22

1 26

26 00

Köhne kundaklardan müceddeden i’mâl olunacak kundaklara isti’mâl olunacak âhen dingillerin mikdârı
Dingil
Aded

Çap

1 07

2 09

1 11

1 14

4 16

4 18

4 22

17 00

Âhen Yuvarlak

Aded Çap

01.007 01

02.424 01,5

01.357 03

00689 05

01.578 07

01.338 09

00205 11

02.433 14

10.692 16

06.697 18

00875 22

00021 44

29.316 00
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Âhen Yuvarlak, köhne
Aded Çap
054 01,5
004 03
008 05
025 07
010 09
112 11
141 14
192 16
006 18
129 22
043 40
724

Dâne-i Humbara
Aded Çap
153 09
075 14
001 22
229 00

Âhen Palankete
Aded Çap

02 07
16 11
11 14
21 16
50

Mermer Yuvarlak
Aded Çap
2.142 22

Yekûn
Aded

Âhen Yuvarlak 29.316
Âhen Dâne 00229

Âhen köhne Yuvarlak 00724
Mermer Yuvarlak 02.142

32.411

Âhen Mıkrâsı
Aded Çap

11 14
16 16
27 00
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Teneke[li] Peşrev
Aded Çap
019 3
252 5
199 7
016 9
016 11
502 00

113 aded ma’a-sandık

Nühâs Kefçe-i Top
Aded Çap

2 1,5
1 3
1 5
3 7
3 9
3 14
3 16
16 00

Kalıb-ı Hartuç
Aded Çap

3 01
2 01,5
2 03
1 07
3 11
1 14
3 16
1 18
1 22
17 00

Pûsi[s]-i Hartuç
Aded Çap

1 01,5
3 03
3 05
4 07
3 09
3 11
4 14
3 16
3 28
1 22
28 00
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Ağac-ı Palasturpa
Aded Çap
130 1
024 3
110 5
264 0

köhne,
Ağac-ı Palasturpa

Aded Çap
32 0,5

köhne,
Pûsis

Aded Çap
1 7
1 11
1 16
3 18
6 00

Tapa-i Humbara
545 aded

Manivela-i Balyemez
13 aded

Mahtab
1962 aded 
4 sandık

Fitil-i Mısrî
6 kıyye 
1 sarf

5 kıyye
Furçalı Tomar

Furçasız Tomar
8 aded 

Çap: 1,5

Burgu ma’a-Sıpkın-ı Sür’at
4 aded

Burgu ma’a-Sıpkın-ı 
Balyemez
31 aded

Aded Çap
2 1,5
6 9, Obüs
8

Tomar-ı Balyemez
29 aded

Sırık-ı Çam
120 aded

Fitil Ağacı
20 aded

Maşa-i Mahtab
18 aded

Çanta-i Hartuç
3 aded

Teneke-i Ölçek
23 aded

cedîd, Teneke Tahta
175 aded

Meşin Ecz[â] Kesesi
4 aded

Âhen Yuvarlak

Sakkâ Meşki
7 çift 

1 köhne 
8 aded

Pûşîde
8 aded

Kova
4 aded

Aded Çapı, kâr-ı 
kadîm

01 01
02 01,5
01 05
02 09
01 11
06 16
02 18
01 26
16 00
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Palasturpalık [H]alat
940 kıyye

Halat-ı İsparçina
Kangal 
1 cedîd 

2 müsta’mel
3 aded

İğne-i Top-ı Balyemez ma’a-
Gılâf

49 aded

İğne-i Top-ı Sür’at ma’a-Gılâf
3 aded

Çatal Çekiç
15 aded

Keser-i Dest ma’a-Kabza
15 aded

Kelpeten
15 aded

Destere
15 aded

Burgu-i* Maranagoz
15 aded

Kâr-ı Kadîm Nişângâh
17 aded

Kınnâb
40 aded

Kova-i Sür’at
2 aded

Kemik Vezne-i Top
28 aded

Hartuçluk Kâğıd
23 top

Fişenklik Kâğıd
10 deste

Mismâr-ı Sağîr
1000 aded 
0,5 kıyye

Âhen Balta ma’a-Kabza
35 aded

Âhen Kazma, köhne
464 aded 

163, şîkest
301 aded

Âhen Kürek ma’a-Kabza
3 aded 

600 köhne
603 aded

Ahşâb Kürek
200 aded 
14, köhne
214 aded

Söküntü Demir
359 kıyye, hurda

Demir-i Kebîr-i Dingil
3 parça

Kâr-ı Kadîm Tüfenk
24, filinta 

40, tokmak
64 aded

Kâr-ı Kadîm Tüfengi Mansûre
52 aded

Köhne Tabanca
4 aded

Seyf-i Frenk
100 aded

Siğil-i Top
250 aded

İpsit
208 aded

Manivela-i Sür’at
10 aded

Yumak ma’a-civata
4 aded

Bordana-i Kebîr
65 aded

Oluk-ı şayka
3 aded

Domuz gırnabı
1 aded

Dâne-i Humbara-i Dest
2000 aded

Hayme-i Sekbân
1 aded, köhne

Demirci Örsü
4 aded, kebîr 
3 aded, sağîr

7 aded

Kükürt
500 kıyye

Nühâs Fener ma’a-Muşamma’
5 aded, köhne 

4 aded
9 aded

Varyoz
1 aded

Mayalık-ı Tunç-ı Zarbuzen
15 aded

 Demir Zarbuzen
35 aded Sarmalı Zarbuzen Zarbuzen Demiri

69 aded
Sağîr Zencîr

5 kıyye

Balyemez Kundağı 
(…. . ?)
41 aded

Ham Demir
178 kıyye

Demir Kafes/Kazan(?)
1 aded

Teber-i Efrenc
181 aded

Demir Kalkan
4 aded

cedîd, 
Somun-ı Tekerlek

1 aded, demirli 
7 aded, bilâ-demir
8 aded, bilâ-taban

Tekerlek-i Sür’at
ma’a-Taban

5 aded

Fitil-i Penbe
157 aded

Penbe-i Resen
300 aded, köhne

Kurşunlu Fişenk Sandığı
593 aded, fişengî sandık 

42 aded tahta sandık
635 aded

Tehî Varil
15 aded 

5 aded, köhne
20 aded

Barut-ı Siyâhî
997,5 varil 

36, 743 kıyye

12 Rebiülevvel 1265/19 Muharrem 1272 tarihleri arasında Mağusa Kalesi’nde sarfe-
dilen barut vs. mühimmatın cins ve miktarları ise şu şekildedir.24 

24  KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 8, Hüküm No:7, Tarih: 12 Rebiülevvel 1265-19 Muharrem 1272 (5 Şubat 
1849 - 1 Ekim 1855).
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Endâht
Olan Top

Sarfolan
Barut-ı Siyah

Aded Varil Kıyye

[Sene 1265] mâh-ı Rebî’u’l-evveli’nin on ikinci gecesi mevlüd-i Hazret-i 
Risâlet-penâhî’ye ta’zîmen ve leyle-i mezbûreyi i’lânen vakt-i gurûbdan 
ferdâsı vakt-i asra kadar beheri beşerden beş vakitde endâht olunan top; 
sa’âdetli Âdil Paşa zamânında 

25 0,5 16

Sene [12]65 mâh-ı Ramazân-ı bâhiru’l-feyezânı i’lân için ve gerek otuz gece 
zarfında iftâr ve imsâkde leylî ikişer ve îd-i şerîf-i fıtrı i’lân için beş ve ba’de-
edâ-yı salâti’l-îd mübâşeret olunarak üçüncü gün vakt-i asra kadar beher 
vakitde beşer kıt’adan cem’an endâht olunan top: 135 aded 

135 2,5 82,5

Sene [12]65 îd-i udhiyesinin i’lân ü işâ’ası zımnında dördüncü gün vakt-i asra 
kadar endâht olunan 95 2 77

Sene [12]65 fî 13 Zi’l-hicce târîhinde Kıbrıs Muhassılı sa’âdetli Abdüllatif 
Efendi’nin Kal’a-i mezbûre[ye] teşrîflerinde ve avdetlerinde, emr-i âlîleri üzere 18 13

273 5 [188,5]

Endâht 
Olunan Top

Mehtab
Kâğıd
top

Palastur-
[pa]lık [H]

alat
Fitil-i Penbe Varil Barut

aded aded aded kıntâr kangal aded kıyye

Nakl-i yekûn 273 00 0 0 0 05 176,5

Sene [12]66 mevlüd-i 
Hazret-i Risâlet-penâhî’de 

025 00 0 0 0 00,5 016

Sene [12]66 Ramazân ve 
îd-i fıtrda 

135 20 0,5 1 0 03 089,5

Sene [12]66 îd-i udhiyyede 095 15 0,25 0,5 0 01,5 055,5

Sene [12]67 mevlüd-i 
Hazret-i Risâlet-penâhî’de 

025 00 0 0 0 00,5 016

Sene [12]67 Ramazân ve 
îd-i fıtrda 

133 20 0,5 1 0 02,5 088,5

Sene [12]67 îd-i udhiyyede 095 15 0,25 0,5 0 02 058

Sene [12]68 mevlüd-i 
Hazret-i Risâlet-penâhî’de 

025 00 0 0 0 00,5 016

Sene [12]68 Ramazân ve 
îd-i fıtrda 

135 20 0,5 1 0 02,5 088,5
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Sene [12]68 îd-i udhiyyede 095 15 0,25 0,5 0 02 058

Sene [12]69 mevlüd-i 
Hazret-i Risâlet-penâhî’de, 
ta’zîmen 

0025 00 0 0 0 00,5 016

Sene [12]69 Ramazân ve 
îd-i fıtrda 

135 06 0,5 1 1 02,5 088,5

Sene [12]69 îd-i udhiyyede 0095 15 0,25 0,75 0 02 058

Sene [12]70 mevlüd-i 
Hazret-i Risâlet-penâhî’de 

0025 02 0 0,25 0 00,5 016

Sene [12]70 Ramazân ve 
îd-i fıtrda 

0135 06 0,5 1 1 03 088,5

Sene [12]70 îd-i udhiyyede 0095 10 0,25 1 0 02 058

Sene [12]71 mevlüd-i 
Hazret-i Risâlet-penâhî’de 

0025 02 0 0,25 0 00,5 016

Sene [12]71 Ramazân ve 
îd-i fıtrda 

0135 06 0,5 1 1 02,5 088,5

Sene [12]71 îd-i udhiyyede 0095 10 0,25 1 1 02 058

Fî 19 M. sene [12]72 
Malakof ve Sivastopol 
şenliğinde 

096 03 0,25 1 1 02 110

Top
aded
1.867

Mehtab
aded
165

Kâğıd
top

aded
4,75

kıntâr
11,75

Fitil
aded

5

Varil
aded
36,5

Barut
kıyye
1.260

 
2. Tuzla:

Kıbrıs Muhassılı İsmail Adil Paşa tarafından görevlendirilen Yerli Topçu Binbaşı Hâfız 
Ağa gözetiminde tamir edilmekte iken, tamir öncesi keşifte öngörülmeyen ve keşif 
bedelinin üzerinde masrafa yol açacak çürük mahallerinin ortaya çıkması üzerine 
yeni bir emir gelene kadar tamiratı durdurulan Tuzla Kalesi’nin yapılan yeni keşfinin 
sonuçları rapor edilmiştir.25 

İç kale içerisinde güney tarafta üst katta barbata ile orta Karakol Kulesi yanındaki 
beden üzerinin kapağı noksan kalmıştır. Yüzü yonma cedit taş ile kapak döşenip 
üzeri mükemmel derzli kapakla döşemesi gereklidir. 

25  KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 29-31, Hüküm No:20, Tarih. 1265.
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Tûlen Arzan Kadden
23 6 0,5

Terbî’i

İç kal’a içerisindeki barbataların tahtındaki karakolhânelerin kapılarına ahşâp söğe 
ve neccârkârî kanat ve rezze ve halkalı kapı kanatları onarımı gerekmektedir. 

Arzan Kadden
1,5 2 Taşra kal’a tarafındaki

1,5
2

Cenûb tarafındaki

1 2 Orta karakola
1 2 Uçdaki karakola
1 1,5 Koltuk cebehânesi

Terbî’i

İç kale içerisinde merdivenler tarafında bulunan helânın onarımı için ise, 

Kâgîr Dîvârı
Tûlen Arzan Kadden

6 2 4
Terbî’i

Kapı Kanadları
Arzan Kadden

1,5 3
Terbî’i

İç kalenin büyük kapı tarafındaki kaldırımların onarımı için, 

Tûlen Arzan
6 5 Kapının tahtı 
82 3 Etrâfı erba’ası 

Terbî’i

İç kaledeki kuyunun büyük duvarları yukarıdan aşağı harap olduğundan üç tarafın-
dan tamiratları. 

Tûlen Arzan Kadden
3 2,5 4

Terbî’i

İç kalede bulunan cebehâneler ile odaların kapı önünde yer alan dörder ayak som 
yüzlü taş basamakların inşa ve noksanların giderilmesi. 
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Tûlen Arzan Kadden
18 1 1 Devşirme 

Kalenin kuzeyinde bulunan inşa edilerek ilâve olunmuş olan dış kalenin kara ta-
rafındaki üst kat ile yanında bulunan koğuşa bir adet zabit odasının eksikleri ile 
koğuşun duvarları, asma ahşap dolap inşasıyla alt kata yer alan koğuşun kapı ve 
pencerelerinin tamiri. 

Tahtının Döşemesi
Tûlen Arzan Kadden

17 7 0 Üst kat
14 6,5 0 Alt kat

Terbî’i

Dolapları

Tûlen Arzan
parmak

Kadden
zirâ’

33, 18 20 0 Üst kat
26 20 1 Alt kat

Terbî’i

Beyaz Sıvaları
Devren Kadden

21 4,5 Koğuş derûnu
38, 5 4,5 Dehlizleri
17,5 4,5 Kapı derûnu
12 0,5 Kapı tavanı

38, 5 4,5 Dehliz tavanı
Terbî’i

Kapısıyla Pencereleri
Arzan Kadden

1,5 3 Kapısı
1,5 2 Pencere kanatlarıyla söğeleri
1,5 2 Bu dahi
1,5 2 Bu dahi

Terbî’i

Cümle Doğrama Cam Çerçeveleri
Arzan Kadden

arzan
1 zirâ’, 6 parmak 22 Döşeme
1 zirâ’, 6 parmak 07 [Çer]çeveleri

Terbî’i
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Dış kalenin duvarları ve buradaki merdivenlerin tamiratları. 

Taş Döşemesi
Tûlen Arzan Kadden

28 4 0,75 zirâ’
26 1 0,75 zirâ’

Terbî’i

Ahşâb Parmaklıkları
Devren 

zirâ’
Kadden 

zirâ’
44 (…silik… ?)

Terbî’i

Kalenin deniz tarafında bulunan kapısının eksikleri. 

Arzan 
zirâ’

Kadden 
zirâ’

2 3
Terbî’i

Kalede merdiven tarafında olan iki adet odanın eksiklikleri. 

Arzan Kadden
1,5 3 Oda
1,5 3 Oda
1 2,5 Helâ
1 2,5 Helâ
1 2,5 Helâ

Terbî’i

Dış kaledeki top döşemesinin eksiklik ve inşası. 

Tûlen
zirâ’ Arzan Kadden

20 5 0,5
Terbî’i

İç kalenin kapısından itibaren var olan kaldırımların eksiklikleri. 

Tûlen Arzan

20 15 İç kal’a kapısından vasatında olan 

69,5 04 Dehliz tahtları ve kapı pîşgâhında köşelere varınca

Terbî’i
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kahvehânenin nasıl yapılacağı, yapılacak odaları yanında müdür odasının yapımı 
için, 

Dâirei mezbûr
Tûlen
zirâ’

Arzan
zirâ’

Kadden
zirâ’

20 8 10

08 2 00 Dehliz

Kal’a kapısından gümrüğe varınca deniz tarafından piyasa dîvârı
Tûlen
zirâ’

Arzan
zirâ’

Kadden
zirâ’

70 3 3

Terbî’i Terbî’i

İncirlik’te bulunan tabyanın içerisinde olan oda koltuk cebehânesinin üzerinin sakfı 
ve kebîr tabya kapısı ve lombar kanatları ve odanın kapısı ve pencereleri, vs…

Kebîr Kapı Kanatları
Arzan Kadden

3,5 4
1,5 3 Oda kapısı
1 2,5 Cebehâne kapısı
1 2 Pencere kanadları
1 2 Bu dahi

Koltuk Cebehânesi
Tûlen Arzan Kadden
zirâ’ zirâ’ zirâ’

6 4 5

Oda-i Mezbûr

Tûlen Arzan 
zirâ’

Kadden 
zirâ’

12 8 5

Dört Dîvâr ile Badan[a] Tılâ’ı*
Devren 

zirâ’ Kadden

115 5
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Lombar Kapakları

Tûlen Arzan

1 1

1 1

1 1

1 1

Tespitlerin yanı sıra yapılan sayıma göre Tuzla Kalesi’nde mevcut olan top, tüfek, 
cephane ve sair alet ve edevatın cins ve miktarları şu şekilde verilmiştir.26 

Kılâ’ı merkûmeden Tuzla Kal’ası’nda mevcût toplar ile cebehâne ve ambarlarda bu-
lunan kâffei mühimmâtın mikdârı. 

Balyemez Topu

kıta’ât çap

1 0,5

1 1

0 1,5

0 3

4 5

3 7

1 9

10 00

sakat, 
Âhen Top-ı Balyemez

kıta’ât
1

çap
7

Âhen Top-ı Balyemez

kıta’ât çap

1 1,5

1 3

5 9

7 00

Yekûn-ı Kıta’ât

aded

Balyemez Top 10

Âhen Top 07

17

26  KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 9-10, Hüküm No:8, Tarih. 1265.
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Cedîd Kundak ma’a-Âhen Dingil

kıta’ât çap

1 5

1 7

4 9

6 0

Köhne kundaklardan müceddeden i’mâl olunacak kundaklara isti’mâl olunacak âhen dingillerin mikdârı

dingil çap

1 0,5

1 3

3 5

2 7

2 9

9 0

Âhen Yuvarlak

aded çap

1.970 1,5

1.500 3

2.778 5

2.066 7

2.185 9

0742 18

0175 22

11. 416 00

Dâne-i Humbara

aded çap

478 5

223 9

701 0

Palankete

aded çap

15 5

24 7

13 9

52 00

Tenekeli Peşrev ma’a-Sandık

aded çap

24 1,5

26 3

11 5

61 0
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Kalıb-ı Hartuç

aded çap

2 1,5

2 5

2 7

5 9

1 16

12 0

Nühâs Kefçe

aded çap

3 1

2 1,5

2 3

1 5

2 7

2 9

1 11

1 16

14 00

Ahşâb Pûsis-i Hartuç

aded çap

1 5

2 7

1 11

4 00

Çanta-i Hartuç 
4 aded

Maşa-i Mahtab
10 aded

Fitil Ağacı
10 aded

Fitil-i Mısrî
10 aded

İğne-i Balyemez ma’a-Gılâf
11 aded

Fırçalı Sür’at Tomarı
9 aed

Sırık-ı Çam
25+25= 45 aded

Bordana
7 aded 

4 aded şikest
11 aded

Yumak ma’a-Cıvata
1 aded

Manivela-i Sür’at
5 aded 

13 aded köhne 
18 aded

Manivela-i Balyemez
6 aded

İpsit
7 aded

Siğil-i Top
115 aded

Burgu-i Sıpkın-ı Balyemez
16 aded 

4 aded köhne
20 aded
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Kemik Vezne-i Top
5 aded 

13 aded köhne
18 aded

Meşin Eczâ Kesesi
42 aded 

12 aded köhne
54 aded

Nühâs Fener ma’a-Muşamma’*
4 aded

Destere
5 aded

Keser
5 aded

Âhen (-------)
------ aded

Burgu-i marangoz
5 aded

Çatal Çekiç
5 aded

Kerpeden
5 aded

Bıçak-ı Tapa
3 aded
4 aded
7 aded

Kâr-ı Kadîm Nişângâh
5 aded

Kaba Kâğıd
23 top

Kınnâb
20 deste

Fişenk Kâğıdı
10 top

Âhen Kazma ma’a-Kabza
162 aded

Âhen Kürek ma’a-Kabza
5 aded

Ahşâb Kürek
320 aded

Âhen Balta ma’a-Kabza
10 aded

Âhen Cıvata
Kebîr, 3 aded 
Sağîr, 3 aded

6 aded

Müsta’mel Tekerlek-i Sür’at
7 aded, köhne

Somun-ı Tekerlek
11 aded, köhne

Söküntü Demir
125 aded, hurda

Demir-i Zarbuzen parça
19 aded

Tunç-ı Zarbuzen
1 çifte

Palasturpalık [H]alat
1620 kıyye

[H]alat-ı İsparçi[n]a
2 kangal

müsta’mel, Kundak-ı(?) Âhen
1 aded, kebîr 
1 aded, sağîr

Sakkâ Meşki, 3 aded 
2 aded, köhne

5 aded

Pûsis
5 aded

Süngülü Tüfenk
28 aded, köhne

Tüfeng-i Filinta, 31 aded 
55 aded, köhne, 86 aded

Tüfeng-i Şeşhâne, 5 aded 
1 aded, köhne, 6 aded

Tabanca
45 aded, köhne

Tunç Tabanca
1 çift

Karabina, 4 aded 
1 aded, köhne

5 aded

Mücerred Tüfenk Demiri
16 aded

müsta’mel, Tüfenk Demiri
45 aded

Seyf-i Frengî, 45 aded 
3 aded, köhne 
3 aded, şikest

51 aded

Pelengân (?) Bıçak
2 aded 

3 aded, köhne
5 aded

Fitillî Tüfenk Demiri, kebîr
6 aded, kebîr 
4 aded, sağîr

10 aded

Mansûre Palaskası ma’a-kabza
18 aded

Sinek Kanadı Mismâr
1000 aded

Kebîr Ahşâb Sandık
2 aded, köhne

Mahtab ma’a-Sandık
850 aded

Kova-i Sür’at
1 aded

Kurşunlu* Fişenk Sandığı
120 aded

Teneke-i Ölçek
1 aded

Barut-ı siyâh
Muşamma’lı 123,5 guruş 

mî’âdlı* 098 guruş
7373 kıyye
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len barut vs. mühimmatın cins ve miktarları ise şu şekildedir.27 

Endâht
Olan Top

Sarfolan
Barut-ı Siyah

aded varil kıyye

[Sene 1265] mâh-ı Rebî’ü’l-evveli’nin on ikinci gece[si] 
mevlüd-i hazret-i Risâlet-penâhî’ye ta’zîmen ve leyle-i 
mezbûreyi i’lânen vakt-i gurûbdan ferdâsı vakt-i asra kadar 
beş vakitde beşerden 

25 0,5
21

Sa’âdetli Abdüllatif Efendi hazretlerinin İskele-i mezbûreyi 
teşrîflerinde 

17 0,5 20

Devletli Safvetî* Paşa hazretleri’nin i’lân-ı me’mûriyyet 
zımnında Tuzla İskelesi’ni teşrîflerinde râkib oldukları 
vapur-ı hümâyûndan kal’a-i şâhâneye ta’zîmen endâht 
olunan toplarına mukâbil olarak 

21

2 70Paşa-yı müşârun-ileyh hazretlerinin sâhile kadem-nihâde-i 
seniyyelerinde kezâlik kal’a-i mezbûreden 

19

Paşa-yı müşârun-ileyh hazretlerinin hâmil oldukları 
fermân-ı âlînin kırâeti akîbinde 

21

[Sene 1265] mâh-ı Ramazân-ı mağfiret-resânın ru’yet-i 
hilâlinde ve iftâr ve imsâk vakitlerinde ve îd-i şerîf-i fıtrı i’lân 
u işâ’a zımnında ve ba’de-edâ-yı salâti’l-îd üçüncü gün vakt-i 
asra kadar on üç vakitde beheri beşerden olmak üzere ber-
mûceb-i ta’lîmât-ı seniyye 

135 2,5 87

Sene [12]65 îd-i udhiyyesinin i’lân ü işâ’ası zımnında dört 
gün beş vakitde beşerden endâht olunan 

095 2 62,5

323

Top Mehtab
Kâğıd
top

Palasturpa
Fitil-i 
Mısrî

aded aded aded kıntâr kıyye

Sene [12]66 mevlüd-i Hazret-i 
Risâlet-penâhî’de endâht 
olunan 

025 00 00 00 00 0,5 15,5

Fî 15 Ş. , Fransa beğlik 
sefînelerinden kal’a-i şâhâneyi 
selâmlamış ve mukâbil bi’l-misl 
olarak 

021 00 00 00 00 0,5 21

Sene [12]66 Ramazân-ı şerîf ve 
îd-i fıtrda 

135 20 0,5 01 00 3 086

Sene [12]66 devletli Hâfız Paşa 
hazretlerinin teşrîflerinde

019 00 0 00 00 0,5 23

27  KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 11-12, Hüküm No:9, Tarih: 12 Rebiülevvel 1265 (5 Şubat 1849).
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Sene [12]66 îd-i udhiyyed 095 00 0 00 00 2 69,5

Sene [12]67 mevlüd-i Hazret-i 
Risâlet-penâhî’ 

025 00 0 00 00 0,5 16

Sene [12]67 Beyrut cânibinden 
me’zûnen Der-Aliyye’ye avdet 
buyurmuş olan rif’atli Edhem 
Bey’in süvâr olduğu sefîneden 
atılmış olan selâmlık toplarına 
mukâbil olarak

21 00 0 00 00 1 26

Sene [12]67 Devleti* tarafından 
müceddeden nasbolunan Rusya 
konsolosunun kal’a-i şâhâneyi 
selâmlamış olduğu toplarına 
mukâbil

021 00 0 00 00 0,5 18, 5

Sene [12]67 Beriyyetü’ş-Şâm 
cânibine azîmet eden rif’atli 
Ali Mâhir Bey’in süvâr olduğu 
sefîneden atmış oldukları 
selâmlık toplarına mukâbil

21 00 0 00 00 1 25

Sene [12]67 İngiltere Devlet-i 
fahîmesi sefâyinlerinden bir 
kıt’a brik sefînesi Beriyyetü’ş-
Şâm cânibinden avdet ederek 
kal’a-i şâhâneyi selâmlamış 
olduğu toplarına mukâbil 

021 00 0,25 0,5 00 1 25

Sene [12]67 Ramazân-ı şerîf ve 
îd-i fıtrda

135 20 0,5 1 00 3 95

Sene [12]67 îd-i udhiyyede 095 15 0,25 0,5 00 2 62,5

Sene [12]68 mevlüd-i Hazret-i 
Risâlet-penâhî’de; Edhem Paşa 
zamânında

025 00 0 0 00 0,5 016

Sene [12]68 Ramazân ve îd-i 
fıtrda

135 20 0,5 1 00 2,5 084,5

Sene [12]68 Şevvâl-i şerîfde Rodos 
cânibinden bir kıt’a brik sefînesi 
Nemçe beyliklerinden kal’a-i 
şâhâneyi selâmlamış ve mukâbil 
olarak kal’adan dahi endâht olunan 

021 00 0 0 00 1 30

Fî 7 L. sene [12]68 Beyrut 
cânibinden şeref-vürûd eden bir 
kıt’a korvet sefînesinin endâht 
eylediği selâmlık toplarına mukâbil

021 00 0 0 00 1 30

Fî 13 L. sene [12]68 Beriyyetü’ş-
Şâm tarafından şeref-vürûd 
eden Tersâne-i Âmire Ferîk-i 
Fevz refîki sa’âdetli Ahmed 
Paşa hazretlerinin süvâr olduğu 
sefîneden endâht olunan 
selâmlık toplarına mukâbil

021 00 0 0 00 01 37,5
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Fî 7 Za. sene [12]68 Tuzla 
İskelesi’nde kâ’in Sardunya ve 
Fransa konsoloslarının tebdîl ve 
tahvîllerinde resm-i hoş-âmedî 
olarak iltimâsları vechile bâ-
irâde-i seniyye-i vekâlet-penâhî; 
Edhem Paşa zamânında

007 00 0 0 00 0,5 21

Sene [12]68 îd-i udhiyyede 095 15 0,25 0,5 00 2 64,5

Sene [12]69 sa’âdetli Şerif Paşa 
hazretlerinin teşrîflerinde

017 00 0 0 00 0,5 18

Sene [12]69 mevlüd-i Hazret-i 
Risâlet-penâhî’de

0025 00 0 0 00 0,5 017

Sene [12]69 Ramazân ve îd-i 
fıtrda

135 10 0,5 1 0,5 2,5 91

Sene [12]69 Şa’bân-ı şerîfinde 
Brik-i Ahter nâm sefîne-i 
hümâyûndan endâht olunan 
selâmlık toplarına mukâbil

021 00 0 0 0 1 25

Sene [12]69 îd-i udhiyyede 095 15 0,25 0,75 0 2 64,5

Sene [12]69 Zi’l-hicce-i şerîfede 
sa’âdetli Şerif Paşa hazretlerinin 
Magosa’dan Tuzla İskelesi’ni 
teşrîflerinde, emr-i âlîleri üzere

017 00 0 0 0 0,5 18

Fî Evâhıri Z. sene [12]69 
Sardunya Devleti sefînelerinden 
Beriyyetü’ş-Şâm tarafından 
gelmiş ve kal’a-i şâhâneyi 
selâmlamış olduğu toplarına 
mukâbil

021 02 0 0,25 0 1 26

Sene [12]70 mevlüd-i Hazret-i 
Risâlet-penâhî’de

025 02 0 0,25 0 0,5 16,5

Sene [12]70 şehr-i Rebî’ü’l-
evvel’de Fransa Devleti 
sefînelerinden bir kıt’a brik 
sefînesi yirmi bir kıt’a top 
endâhtıyla kal’a-i şâhâneyi 
selâmlamış ve mukâbil bi’l-misl 
olarak kal’adan dahi endâht 
olunan

021 02 0 0,25 0 1 30

Top
aded
1336

Mehtab
aded
121

Kâğıd
top

aded
3

kıntâr
7

Fitil
kıyye
0,5

Varil
aded

41

Barut
kıyye
1133
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Endâht 
Olunan 

Top
Mehtab Kâğıd Palastur-pa

Fitil-i 
Mısrî

Barut-ı 
Siyâh

Nakl-i yekûn

aded aded top kıntâr kıyye Varil kıyye

0000 121 03 07 0,5 41 1.133

Sene [12]70 Ramazân ve îd-i 
fıtrda 

0135 005 00,5 01 0,5 02,5 0090

Sene [12]70 îd-i udhiyyede 0095 010 0,25 01 0 02 0060

Sene [12]70 Şevvâl-i şerîfde 
Fransa beylerinden bir kıt’a 
korvet sefînesinin Beyrut’dan 
vürûdunda selâmlık toplarına 
mukâbil

0021 002 00 00,5 0 01 030

Sene [12]70 Fransa 
beyliklerinden bir kıt’a brik 
İskenderun’dan li-maslahatin 
Tuzla Limanı’na vürûdunda kal’a-i 
şâhâneyi selâmlamış ve mukâbil 
olarak

0021 002 00 0,25 0 01 0027

Sene [12]71 Cemal Paşa 
hazretlerinin teşrîflerinde 
ve mahall-i hükûmet olan 
Lefkoşa’ya azîmetlerinde endâht 
olunan: aded 19 

0038 004 00 0,5 0 01 046

Sene [12]71 Paşa-yı müşârun-
ileyh hazretlerinin tekrâr Tuzla 
İskelesi’ni teşrîflerinde

0019 002 00 0,25 0 01 0025

Sene [12]71 mevlüd-i hazret-i 
Risâlet-penâhî’de

0025 002 00 0,25 0 00,5 016,5

Fî 25 N. sene [12]71 sa’âdetli 
Osman Paşa hazretlerinin 
teşrîflerinde hoş-âmedî olarak

0017 004 00 0,75 0 01 0036

Sene [12]71 Ramazân ve îd-i 
fıtrda

0135 012 0,5 1 0,5 02,5 0090,5

Fî 15 Z. sene [12]71 İngiliz 
konsoloslarından Rodos 
konsolosu ile gönüllü asker 
tahrîrine me’mûr bulunan 
birlikde Tuzla İskelesi’ne 
vürûdlarında hoş-âmedî olarak 

0007 001 0 0 0 0 0009

Sene [12]71 îd-i udhiyyede 0095 010 0,25 1 0,25 02 0065,5

Fî 16 M. sene [12]72 Kudüs-i 
Şerîf’de kâ’in Lâtin Patriki 
İskele’ye vürûdunda

0017 001 0 0,5 0 01 0020

Fî 19 M. sene [12]72 Malakof 
ve Sivastopol Kal’aları’nın feth 
u teshîrinde izhâr-ı meserret ü 
şâdmânî olarak, üç gün zarfında

0324 032 1 4,5 0,5 08 0284

Top
aded
949

Mehtab
aded
208

Kâğıd
top
5,5

kıntâr
aded
18,5

Fitil
kıyye
2,25

Varil
aded
64,5

Barut
kıyye

1932,5
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Lefkoşa, Mağusa, Tuzla, Leymason, Baf ve Girne Kaleleri’ndeki silah ve mühimma-
tın sayımı sırasında, bu kalelerin yeniden inşa ve tamir edilmesi gereken yerlerinin 
tespiti maksadıyla yapılan keşfin sonuçlarının yer aldığı keşfi evvel defterinin suret 
kaydında Baf ve Girne Kaleleri’nin keşif kayıtları mevcut değildir.28 

Yapılan sayıma göre Girne Kalesi’nde mevcut olan top, tüfek, cephane ve sair alet ve 
edevatın cins ve miktarları şu şekilde kaydedilmiştir.29 

Kılâ’ı merkûmeden Girinye Kal’ası’nda mevcûd toplar ile cebehâne ve ambarlarda 
bulunan mühimmâtın mikdârı. 

Tunç Balyemez Topu

kıta’ât çap

2 1

13 1,5

03 2,5

01 3

03 7

22 00

Âhen Balyemez Topu 

kıta’ât çap

01 1

04 3

05 0

Âhen Kolombor

kıta’ât çap

1 5

Yekûnı Kıta’ât

aded

Tunç 22

Âhen 05

Âhen Kolombor 01

28

28 KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 22, Hüküm No:17, Tarih.1265.
29 KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 20, Hüküm No:15, Tarih. 1265.
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Âhen sakat Top ve Havan
kıta’ât çap dirhem

4 100
4 200
1 1
1 88, havan
10

kıta’ât çap
1 1,5
4 3
05 00

Cedîd Kundak
ma’aÂhen Dingil

kıta’ât çap
02 1
13 1,5
03 2,5
01 3
1 5
3 7
23 0

köhne Kiçi Kundağı köhne Somunı Tekerlek

Çûb Dingili

ma’ataban, 6 çifte
kıta’ât çap

1 1,5
4 3

05 00

Âhen Peşrev Yuvarlağı
aded çap dirhem
68 100

Âhen Yuvarlak
aded çap
3.067 1
1. 500 1,5
1. 800 3
0580 5

2. 800 7
9.752 00
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Mermer Yuvarlak
aded çap
180 3
247 5
180 7
150 9
450 18
121 26

1.328 00

Dânei Humbarai Desti Âhen
aded çap
1.024 1,5

Tenekeli Peşrev
aded çap
18 1,5
01 1, köhne
19 0

Palankete
aded çap
61 5

Nühâs Kefçei Top
aded çap
01 1
01 1,5
02 3
02 5
03 7
09 00
01 1,5, seğirme (?)
10

Kalıbı Hartuç
aded çap
00 1
00 1,5
05 3
03 5
06 7
14 00

Çantai Hartuç
3 aded
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Kuburı Mehtab
1 aded

Tenekei Ölçek
7 aded

Tomarı Sür’ati Eğri
aded
02 fırçalı
07 bilâfırça
9

Burgui Sıpgını Balyemez
10 aded

Sırıkı Çam
40 aded

Maşai Mahtab
10 aded

İğnei Top
aded

1 Sür’at
4 Balyemez
5

Fitil Ağacı
9 aded

Veznei Top
aded

5
5 köhne

10

Kerpeden
8 aded

Çatal Çekiç
5 aded

Kârı Kadîm Nişângâh
11 aded

Siğili Top
70 aded

Keseri Dest ma’aKabza
6 aded
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Manivelai (…kesik…) [Top]
aded
12 Sür’at
06 Balyemez
18

Burgui Marangoz
aded

1 kebîr
1 sağîr
12

İpsid
55 aded

Âhen Manivelai (…kesik…) [Top]
1 aded, kebîr

Baltai Marangoz
aded
03 ma’akabza
02 bilâkabza
5

[H]alatı İsparçina
kangal, aded

1 cedîd
00,5 köhne
1,5

Yumak ma’aCıvata
1 aded

Bordana
16 aded

Hâm Kurşun*
281 kıyye

Baltai Hatab ma’aKabza
3 aded

Ahşâb Kürek
267 aded

Kazma
aded
60 ma’akabza
33 bilâkabza
93
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Mansûre Palaskası, köhne
100 aded

Palasturpalık [H]alat
650 kıyye

Sakkâ Meşki
2 çift, köhne

Pûşîde
1 aded, köhne

Koğai Sür’at
1 aded, köhne

Seyfi Osmânî
66 aded

Tüfengi Şeşhâne
24 aded

Fitili Mısrî
2 kıyye

Nühâs kebîr Kazgan
1 aded

237,5 kıyye
Kofa, köhne

2 aded

Tüfengi Mansûre
37 aded, köhne, ta’mîre muhtâc

Tüfengi Tokmak
64 aded

Tüfengi Filinta
15 aded

Hartuçluk Kâğıd
14 aded top

Tehî Varil
65 aded

Sarma Demiri Zarbuzen
10 aded

Fişenk Kâğıdı
10 aded top

Kurşunlu Fişenk Sandığı
aded
93
02 köhne
95

Demiri Zarbuzen
aded
13
10 parça
23
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Mahtab
ma’aSandık

2 aded
900 aded
 200, sarf
700 aded

Sinek Kanadı Mismâr
0,5 kıyye

Barutı Siyâhî
kıyye varil
4.200 140 mî’âdlı
0435 015 muşambalı
4.635 155

0143, 100 dirhem 003,5 tenzîl
4.491, 300 dirhem 151,5

12 Rebiülevvel 1265  9 Zilhicce 1266 tarihleri arasında Girne Kalesi’nde sarfedilen 
barut vs. mühimmatın cins ve miktarları ise şu şekildedir.30 

Endâht
Olunan Top Varil Sarfolunan Barut

kıt’a aded kıyye
Sene [12]65 mevlüdi hazreti Risâletpenâhî’ye ta’zîmen 
endâht olunan 25 0,5 23,75

Sene [12]65 mâhı Ramazân ve îdi fıtrda bermûcebi 
ta’lîmâtı seniyye endâht olunan 135 3,5 117,5

Sene [12]65 îdi udhiyyesinin i’lân ü işâ’ası zımnında 
dördüncü gün vakti asra kadar 095 3 089,5

255

Endâht 
Olunan 

Top
Kâğıd Mehtab Fitili

Mısrî Palasturpa Varil Barut

kıt’a top aded kıyye kıntâr aded kıyye

255 0 0 0 00 7 230,5

Sene [12]66 mevlüdi 
hazreti Risâletpenâhî’de 025 0 0 0 00 0,5 023

Sene [12]66 Ramazân ve 
îdi fıtrda 135 0,5 20 0 01 4 135

Sene [12]66 îdi udhiyyede 095 0,25 15 0 00,5 2,5 089,5

30  KŞS, Defter No: 1-B, Sayfa No: 21, Hüküm No:16, Tarih: 12 Rebiülevvel 1265-9 Zilhicce 1266 (5 Şubat 
1849 - 16 Ekim 1850).
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Kıbrıs tarih boyunca stratejik olarak önemli bir mekânda bulunması dolayısıyla isti-
lalara uğramıştır. Osmanlı Devleti’nin Ada’yı ele geçirilmesi ile başlayan süreç dahi 
bölgedeki hassasiyetleri değiştirmemiş ve büyük devletlerin hâkim olmak istediği 
bir bölge olagelmiştir. 

Devletin zafiyet yaşadığı dönemlerde karşılaştığımız gelişmeler bu cümlemizdeki 
haklılık payını ortaya koymaktadır. Avrupa’nın büyük devletlerinin Osmanlı devle-
tine yönelik politikalarındaki değişim sonrasında İngilizlerin adaya yerleşmesi bu 
süreci başka bir noktaya taşımıştır. 

Kıbrıs adasının bildik bu durumu dolayısı ile Osmanlı Devleti bu hassasiyeti her 
daim göz önünde tutmuştur. Ada’nın savunulması noktasında en önemli unsur 
olan kalelerin tadilat ve gereksinimlerinin karşılanması yanında bölgedeki asker 
ihtiyacı içinde gerekli tedbirler alınmıştır. Kalelerin zaman içerisinde ortaya çıkan 
eksikliklerinin tespit edilmesi ve bunların karşılanması konusu öncelikli olmuştur. 
Yapılan incelemelerle ortaya konulan raporlar doğrultusunda tadilatlar yapılmış, 
ihtiyaçlar el verdiği ölçüde karşılanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamızda Kıbrıs’ta yer alan Mağusa, Tuzla ve Girne kalelerinin mevcut durum-
ları ve devletin 1850’ler de Ada’da ki askerî gücü anlatılmaya çalışılmıştır. Kalelerin 
mevcut durumları, ihtiyaçları ve bu tadilat ve gereksinimlerin belirlenmiş olan ma-
liyetleri çalışmamızda ifade edilmeye çalışılmıştır. 
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Hamdi BİRGÖREN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi

KIBRIS’TA MEVLEVİLİK

Giriş

Kıbrıs’ta Mevlevîlik etkisi Osmanlı Devleti’nin Ada’ya hâkimiyetiyle başlamıştır. 
Ada’nın fethinden sonra buraya iskan edilen Türklerin ekseriyetle Konya bölgesin-
den getirilmeleri, büyük ihtimalle Mevlevîliğin nüfuzunu da kolaylaştırmıştır. 

Mevlevî Tekkesi, Lefkoşa surları içinde, Girne kapısından girildiğinde sol kol üzerin-
de bulunmaktadır. 1207 yılında Afganistan’ın Belh şehrinde doğan ve Konya’ya göç 
etmiş olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin kurmuş olduğu Mevlevîlik, hiç şüphesiz 
Kıbrıs Türklerinin edebî, kültürel ve dinî yaşamında önemli değişimlere yol açmıştır. 

1593 yılında Tekke’nin bugün bulunduğu alana Arab Ahmed Paşa Mevlevîhânesi 
yapılmış, zaman içerisinde bu ad değişime uğrayarak Ferhat Paşa Mevlevîhânesi’ne 
dönüşmüştür. 

Mevlevî tarikatının Anadolu’daki merkezi Konya, Suriye’de Halep, Kıbrıs’ta ise 
Mevlevî Tekkesi idi. Tekke’nin şeyhi Konya’ya bağlı olarak görev yapmaktaydı. 1607 
yılında Konya’dan Şeyh Saadeddin ibn Muharrem Lefkoşa Mevlevîhânesi’ne gönde-
rilen ilk şeyhti ve Kıbrıs Müftülüğü yanında bu görevi yürüttü. 

Mevlevîliğin merkezinin Konya’dan Halep’e kayması ile Kıbrıs’taki İngiliz Sömür-
ge İdaresi tekke şeyhlerini Halep’teki Mevlevî Tekkesi’nden getirmeye başlamıştır. 
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Selim Dede’nin 1954 yılında vefatından sonra Ada’da Mevlevîlik de nüfuzunu yitirmiştir. 

Bir Osmanlı mimarisi olan tekkede yer alan semahane ve türbe kısımları iyi korunmuş 
olup 19. yüzyılda büyük bir onarım görmüştür. Türbe bölümünde Mevlevî şeyhlerine 
ait on altı mezar bulunmaktadır. 

1. Mevlevîlik

XIII. ve XIV. yüzyılda Anadolu dinî, kültürel ve tasavvufî açıdan farklı kaynaklardan 
beslenen bir inanç sahası; Irak ve Horasan tasavvuf mekteplerinin yüksek ve popü-
ler seviyesindeki yorumlarını yansıtan tarikatların buluştuğu bir bölge haline gelmiş-
tir.1 Bu dönemde Anadolu’da doğup gelişen en önemli tasavvufî akımlardan birisi de 
Mevlevîliktir. Muhyiddin-i Arabî’nin vahdet-i vücut anlayışının etkisi altında, daha çok 
ilahî aşk, coşku, sanat ve estetik üzerinde yoğunlaşan Mevlevîlik, Mevlânâ’nın ortaya 
koyduğu yeni bir tasavvufî sentezdi. Haçlı Seferleri, Moğol istilası ve iç karışıklıklar yü-
zünden büyük bir bunalıma düşen Anadolu insanına huzur sunması, bu sûfi teşekkülün 
hızlı bir şekilde yayılmasını sağladı. Bununla birlikte, toplumun üst katmanlarına nüfuz 
ederek siyasî birlik ve toplum ahengini temin etme hususundaki etkinliği, Mevlevîliği 
daha da kökleştirdi.2 

Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde önemli bir rol alan Yeseviyye, Kübreviyye, Süh-
reverdiyye gibi Horasan menşeli tarikatlar, sadece kolonizatör dervişleriyle hizmet 
vermiş ve müesseseleşemeyerek zamanla yerlerini başka tarikatlara bırakmışlardır. 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında aktif olan Rıfaiyye ve Halvetiyye gibi Arap 
kaynaklı tarikatlar da fazla yaygınlık kazanamamıştır. Mevlânâ ve Hacı Bektaş etrafın-
da oluşan Türk orijinli tarikatlar ise teşkilatlanarak imparatorluğun her tarafını sarmış-
lar, siyasî ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamışlardır.3 

Mevlevîlik, toplumun her kesiminden taraftar bulmakla birlikte daha çok okumuş 
zümreye hitap eden ve Sünnî anlayışa sahip bir tarikatken; Bektaşîlik yerleşik ve göçebe 
Türkmenlerden oluşan halk kitlesi arasında yaygınlaşan ve özellikle Balkanların 
Müslümanlaşmasında etkili olan heterodoks bir tarikat halini almıştır.4 

Mevlevîliğin en önemli özelliklerinden biri, kendi asrı içerisinde, mevcut siyâsî 
gücün ve genel toplum düzeninin paralelinde bir hareket olmasıdır. Mevlevîliğin bu 
husûsiyeti ona, birçok beyliğin arazilerinden zengin vakıflar elde etme imkânı sun-
muş, böylece her asır bir öncekini nüfus ve nüfûz olarak katlayarak devam etmiştir.5

1 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15-17. Yüzyıllar), İstanbul 
1999, s. 123.

2 M. Yaşar Ertaş, Ahmed Eflâkî’ye göre Denizli’de İlk Mevleviler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, VIII (2006) 1, s. 83-84.

3 Mustafa Kara, “Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar”, Osmanlı Ansiklopedisi, Ağaç Yayınları, İstanbul, 
1993, s. 180-181.

4 Âsaf Hâlet Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevîlik, Hece Yayınları, Ankara, 2002, s. 95.
5 Sezâi Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, Simurg Yayınları, İstanbul, 2003, s. 33.
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edilen bir tarikattır. Tarikatın kurucu pîri olan Mevlânâ, 604/1207’de Afganistan’ın 
Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası Bahâüddin Veled, 615/1218 yılında Moğolların 
Belh’e yönelmeleri üzerine, oradan ayrı lıp Mekke’ye hacca gitti. Dönüşte bir müddet 
Suriye’de kaldıktan sonra önce Karaman’a, sonra da Konya’ya yerleşti. Bahâüddin 
Veled 628/1231’de vefat ettiği zaman, Mevlânâ onun resmi görevlerini üzerine alıp 
senelerce hizmet verdi. Şems-i Tebrîzî’nin 642/1244 yılında Konya’ya gelmesi ile 
Mevlânâ’nın hayatında yeni bir dönem başladı. Bu dönemde Mevlânâ, din adamı 
kıyafe tini terk etti, ders ve vaaz vermeyi bıraktı ve Şems ile semâ’ meclislerine ka tıldı. 
Böylece Şems tasavvufî eğitimde Mevlânâ’nın hocası oldu. 

Çıkan dedi kodular üzerine Şems, ikincisinde bir daha dönmemek üzere iki kez Kon-
ya’dan ayrılmak zorunda kaldı. Şems’ten sonra Selahaddin Zerkûbî (ö. 657/1258), 
onun vefatından sonra da Hüsameddin Çelebi (ö. 683/1284) Mevlânâ’nın yakın ar-
kadaşı ve halifesi oldular. Mevlânâ’nın 672/1273 yılın da vefat etmesi üzerine on yıl 
boyunca Hüsameddin Çelebi tarikatın başında kaldı. Ancak daha sonra müritler 
Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled etrafında birleştiler. Sultan Veled’in 712/1312’de vefat 
etmesi üzerine, üç oğlu Arif Çelebî (ö. 719/1319), Âbid Çelebî (ö. 729/1329) ve Vâcid 
Çelebî (ö. 733/1333) sırasıyla postnişin oldular. Âbid Çelebî’nin iki oğlu ve Sultan 
Veled’in kızı Mutahhara Hatun’un bir oğlu dışında günümüze kadar gelen tarikatın 
bü tün pîrleri, Ârif Çelebî’nin soyundan gelmişlerdir.6 

Mevlevîlik her ne kadar Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatında bir tarikata dönüş-
mese de bu akım Mevlânâ’nın sûfî kişiliğiyle sıkı bir bağlılık içerisinde Sultan Veled 
zamanında teşkilatlanmıştır.7 Mevlânâ; Selçuklu hükümdarları, Muinüddevle Pervâne 
gibi devlet adamları ile Sadreddin-i Konevî ve Fahreddin-i Irakî gibi mutasavvıfları, 
birçok fakîh ve din adamını yanında toplayarak oluşturduğu çevre ile Anadolu’daki 
tasavvuf mekteplerinin içinde en yüksek seviyede sûfî yorumları barındıran bir gele-
neğin oluşmasını sağlamıştır. Yine Mevlânâ’nın Moğol valileri üzerindeki manevî nü-
fuzu ve bütün Türk İslâm dünyasına yayılan şöhreti, halifeleri zamanında zâviyelerin 
açılmasına ve Mevlevîlik akımının yavaş yavaş ayin ve erkânının oluşmasına yol açtı. 
Ayinlerinde musikî, semâ ve şiiri kullanan Mevlevîlik, diğer gayri Sünnî ve heterodoks 
tarikatların aksine Anadolu’nun daha çok şehirlerinde ve yüksek mahfillerde taraftar 
bulmuştur.8 Bununla birlikte, Mevlevîlik bütün Anadolu’da aynı geleneksel yapıya 
sahip değildir. Mevlevîliğin kurumlaşma sürecinde Konya, İstanbul ve Taşra üslubu 
olmak üzere birbirinden farklı tarzlar meydana gelmiştir.9 

6 Abdurrahman Adak, “Mevlevîliğin Kuruluş Dönemi (XVI. Yüzyıl) Şairler Üzerindeki Etkisi: İbrâhîm 
Gülşenî, Usûlî ve Za’fî Örneği”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIV (2011) 2, s. 145.

7 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, İstanbul, 1953, s. 28-30.
8 Fuad Köprülü, “Türk İstilâsından Sonra Anadolu Tarih-i Dînisine Bir Nazar ve Bu Tarihin Menbaları”, 

Anadolu’da İslâmiyet, İstanbul, 2000, s. 54-55.
9 Ekrem Işın, “İstanbul’da Mevlevî Şeyh Aileleri ve Mevlevîliğin Bir İmparatorluk Tarikatı Olarak Örgüt-

lenmesi”, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhaneler, Manisa, 2002, s. 34.
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noğulları döneminde resmî bir nitelik kazanan Mevlevîlik Anadolu’nun uç bölge-
lerindeki diğer Türkmen beylikleri üzerinde de etkili olmuştur. Tarikatın, özellikle 
Batı Anadolu beylikleri üzerinde yer edinme ve genişleme faaliyetleri dinî bir amaç 
taşımakla birlikte siyasî bir niteliğe de sahiptir. Moğol valilerinden büyük bir ilgi 
ve destek alınması ve Selçuklu başkentinde daha çok üst düzey insanlarla kurulan 
yakın ilişki tarikatın gücünü ve cazibesini doğrudan etkilemiştir. Siyasî konjonktü-
rün etkisi ile kısa sürede Batı Anadolu’daki zengin uç beyliklerinde yer edinmiş ve 
şehirlerde açılan zâviyeleriyle hızla büyümüştür.10 

Mevlânâ’nın reel felsefesi, müsamahalı ve geniş dünya görüşü semâ, vecd, şiir ve 
musikî vasıtasıyla ifade edilmiştir. Asırların, muhitin, nazarî tasavvufun ve medre-
senin tesirleriyle kurulan bu tarikat edep, erkân ve merâsim bakımlarından XVI. 
yüzyılda en mütekâmil şeklini almış ve böylece nesilden nesle sürüp gelen birçok 
geleneğin birikimini de yaşatmıştır.11 

Mevlevîliğin siyaset, kültür ve sanat hayatımızı çağlar boyu etkilediğini biliyoruz. 
Bu etkilemenin kaynağı ise Mevlevîhâneler olmuştur. İlk kurulan tekke, sonradan 
kurulan bütün tekkelerin merkezi olan ve “âstâne, huzur, huzûr-ı pîr” adıyla anılan 
Mevlânâ Tekkesi’dir. Mevlevî tekkeleri âstâne ve zâviye olarak iki kısma ayrılırdı. 
Âstâne zâviyeden büyük sayılır, çile âstânede çıkarılır, dervişler bu tekkelerde ye-
tişirdi.12 

Mevlevîlik, siyasî hayatta aktif olmamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu karışık-
lıkların geçici olduğunu temelde kabul etmiştir. Bu itibarla da hep siyasî otoritenin 
ve istikrarın yanında olmuştur. Buna mukabil Mevlevîliğin sosyal hayattaki işlevi 
ise son derece aktif ve verimli olmuştur. Zaten Mevlânâ bir tarikatın fikrî olarak 
kurucusu olmadan önce çağını fikirleriyle ve yaşayışıyla etkilemiştir. Hasetliklerin, 
kavgaların ve savaşların doruk noktalara ulaştığı bir dönemde insan-ı kâmil ol-
manın yollarını ve bunun gerekliliğini eserleriyle insanlara önermiştir. Mevlevîlik, 
tekke düzeni çerçevesinde teşkilat olmadan önce onu sayanlar, onun irşatlarıyla 
yollarını buluyorlar ve yepyeni bir cemiyetin hazırlığı başlıyordu. Siyasî hayatın 
çalkantılarının dindirilmesi, toplumun ve insanın huzura kavuşturulması sosyal 
hayatın ahenkli ve takviye edici fonksiyonlarla kuvvetlendirilmesine bağlı oldu-
ğundan Mevlânâ ve Mevlevîliğin kurduğu “sevgi hâlesi” bu itibarla çok verimli hiz-
metler ifâ etmiştir.13 

10  Ertaş, 2006: 84-85.
11  Gölpınarlı, 1953:288.
12  İlhan Genç, “Kıbrıs Lefkoşa Mevlevîhânesi’nde Yetişmiş Mevlevî Divan Şâirleri”, II. Uluslararası Kıbrıs 

Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, 1999, s. 267.
13  Gölpınarlı, 1953:267.
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yatı, Mevlevî Musikîsi hatta mimarisi olarak adlandırılabilecek sanat faaliyetleri doğ-
rudan doğruya bu muhitlerde meydana gelmiştir. Güzel tekkeler yapmak, onları 
dokunmuş güzel kumaşlarla süslemek, güzel giyinmek, güzel konuşmak, en güzel 
davranışlarla selamlaşmak, çevrelerini el sanatlarının en güzel ürünleriyle donat-
mak, yapılan ve meydana getirilen her türlü sanat eserlerini kullardan ziyade Allah 
beğensin diye en iyi, en güzel şekilde yapmak, nihayet şiirin, musîkinin, semâ’ın 
güzellikleri içinde coşmak, Allah’a kanatlanmış bu Hak kullarına ibadet neş’esi geti-
riyordu. Mevlevî sanatı bu duygudan doğmuştur. Tasavvuf kuru bir felsefe veya dü-
şünce sistemi olmamış, sanatla hayatı birleştiren bir inanış olmuştur. Sanat, Mevlevî 
muhitlerinde her türlü fikir, heyecan ve inanış içinde bir ifade vasıtası olmuştur. 
Birçok Mevlevî sanatkâr coşkun duygularını şiirlerle söylemişler, aşkla, özleyişle on-
dan ayrı olmanın ıstırabıyla coşkun olan bu şiirler, yüzyıllarca derin bir musikî gibi 
dillerde dolaşmıştır. Şiirler bestelenmiş, merasimlerde huşû içinde bir koro halinde 
okunmuştur.14 

2. Kıbrıs’ta Mevlevîlik

Mevlevîlik Osmanlı İmparatorluğu’nda ilmî, askerî ve idarî mevkide bulunan ve en 
yüksek mevkie ulaşmış paşa, kadı ve yöneticilerin ait olduk ları bir sûfî tarikatıydı. Ni-
tekim bu şanlı ecdadımızın Kıbrıs’ta 1573-1593 yılları arasında yapılan vakfiyelerine 
baktığımızda yaptıkları bağışların Lefkoşa Mevlevîhânesi’ne olduğu görülmektedir. 
Bunu yapanlar paşalar, beyler, kadılar, ağalar olduğu gibi zevce ve kızları da zengin 
bağışlarda bulunmuşlardır. Lala Mustafa Paşa, Ahmet Paşa, Cafer Paşa, Sinan Paşa, 
Haydar Bey, Dilaver Ağa, Hoca Sadeddin, Mevlâna Musluhiddin, Mehmet Bey, Emine 
Hatun ve daha birçok tarihî şahsiyetin isimleri Kıbrıs’ta Mevlevîlik ile anılmaktadır.15 

Mevlevîlik, Kıbrıs’a Osmanlı’nın zirvede olduğu dönemde geldi. İkinci Selim’e ya-
kınlığı ile bilinen Lala Mustafa Paşa bir Mevlevî idi. 1570-71’de Kıbrıs Seferi’nde 
Osmanlı ordusunun komutanı olan Lala Mustafa Paşa’nın “Lala” lâkabı Selim’in 
şehzadelik döneminde Konya ve Manisa’da Beyler beyi iken Şehzade Selim’in lalası 
olmasından gelir. Kurulduğu günden beri Kıbrıs Türkü’ne bir kültür merkezi olarak 
hizmet veren Lefkoşa Mevlevîhânesi, Arap Ahmet Paşa bazı kayıtlarda ise Seyyid 
Ahmet Paşa tarafından bağışlanan geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Ahmet Paşa, 
1570-71 Kıbrıs Seferi’ne katıldı. Daha sonra 1572’de ise tekrar Ada’ya gönderildi. 
1576’da Kıbrıs Beylerbeyi olarak tayin edilen Ahmet Paşa, Kıbrıs Beylerbeyi iken tay-
falar tarafından 1578’de katledildiği bilin mektedir. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Millî Ar-
şiv ve Araştırma Merkezi Başkanlığını yürüten Mustafa Haşim Altan’a göre “Lefkoşa 
Mevlevîhânesi’ne Kon ya’dan atanmış ilk şeyh olarak Sadeddin Efendi’yi görürüz”.16

14  Genç, 1999.
15  Gökalp Kamil, “Dünyada Mevlânâ İzleri Bakışında Kıbrıs’ta Mevlevilik Geçmiş ve Şimdi”, Dünyada 

Mevlânâ İzleri- Bildiriler, Sümam Yayınları:5, Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010, s. 211.
16  Kamil, 2010:212.



346

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı Bir zamanlar 36 dervişin yaşadığı Mevlevîhâne, aynı zamanda muhtaç olanlara sos-

yal hizmet veren bir kurumdu. Yani bu günkü Sosyal Hizmetler Kurumunun görevi-
ni yapıyordu. Muhtaç durumda olanlara insan haysiyetini zedelemeden ihtiyaçları 
olan maddî katkı veya her gün kazanda pişen aştan verilirdi. Bu hizmeti vermek için 
gereken maddî kaynak ise vakfedilen bağışlarla sağlanırdı.17 Bu görüşü destekleyen 
belgelere şeriyye sicillerinde rastlamaktayız. Örneğin, Lefkoşa Kalesi’nde ikamet 
eden Hacı Keyvan bin Abdülmennan Efendi’nin İncirli köyündeki çiftliğini müş-
temilatıyla birlikte ve Aklimos mevkiinde buluna tarlaları ve su hakkını vakfedip, 
Şeyh Sadeddin Efendi ibn Muharrem’i mütevelli tayin etmiştir.18 Yine Şeyhülislâm 
Sadeddin Efendi’nin Lefkoşa’daki Mevlevî Zaviyesi’ne vakfettiği Attarlar Çarşısı’nda-
ki börekçi dükkânı civarındaki boş alan vakfa gelir sağlamak için kiraya verilmiştir.19 

Lefkoşa’da bulunan Mevlevî Tekkesi’ne Kıbrıs Muhassıllığınca günlük olarak çeşitli 
yiyecekler tahsis edildiğine dairde belge bulunmaktadır.20 

“Kıdvetü’s-suleha’i’s-sâlikîn mahrûse-i Lefkoşa Mevlevîhânesi Post-nişîni es-Seyyid 
Şeyh Feyzullah Efendi zîde salâhahû inhâ olunur ki; post-nişîni olduğun Mevlevî 
Tekyesi’nin hücurâtı sezâ-yı mihmân-hâne-i fukarâ ve revâ-yı ârâm-gâh-ı gurebâ ol-
mak mülâbesesiyle Kıbrıs cezîresinden seyâhat tarîkiyle mürûr u ubûr eden fukarâ-
yı dervîşânın mahrûse-i mezkûreye hîn-i duhûllerinde berâ-yı müsâferet hücurât-ı 
mezbûrede birer müddet vâki’ olan ârâm ve ikâmetleri birbirini ta’kîb ve terdîf et-
mekden hâlî olmadığına mebnî o makûle fukarâ ve gurebânın olan müsâferetlerinde 
merâsim-i mihmân-dârîye ri’âyet lâzımeden olduğu vâreste-i kayd-ı işâret ise de tekye-i 
mezbûre ma’îşet-i mu’ayyenesinin kıllet ü nedreti hasebiyle me’kûlât malzemeleri 
tedârikinde zarûret mess ederek keşîde-i usret olunmakda idüği tahkîk-kerdemiz oldu-
ğundan tevsî’-i ma’âş fukarâya himâyet selâmet-dâreyne delâlet eder hâlet olmakdan 
nâşî ol-bâbda def’-i muzâyaka ve vâreste-i zarûret zımnında kilârımız mevcûdâtından 
beher yevm beş çift nân-ı azîz ve bir vukkiye lahm ve bir vukiyye erz vekîl-i harcımız 
ma’rifetiyle tekye-i mezkûre matbahına verilmek üzre tanzîm ve ta’yîn ve râbıta-i ka-
viyyeye rabt ve teşyîd kılınmış olmağın sen ki Mevlevî Tekyesi post-nişîni mûmâ-ileyhsin 
nizâm verildiği vechile beher yevm beş çift nân-ı azîz ve bir vukiyye lahm ve bir vukiyye 
erz vekîl-i harcımız merkûmdan ahz ve hasbeten li’llâhi’l-meliki’l-allâm âmed-şod eden 
fukarâ ve gurebâya it’âm ederek devâm-ı eyyâm-ı ömr ü devlet-i hazret-i zıllullâhî içün 
her subh u şâm da’avât-ı hayriyyeye kıyâm eylemen bâbında Dîvân-ı Lefkoşa’dan işbu 
buyuruldu tahrîr ve ısdâr ve yedine i’tâ olunmuşdur ve sen ki vekîl-i harc-ı merkûmsun 
sen dahi bâlâda tastîr u tasrîh ve serd ü tavzîh olunduğu vechile tekye-i mezkûre 
fukarâsına it’âm olunmak içün kilârımız mevcûdâtından tahsîs ve ta’yîn kılınan 
zehâyirin bilâ-âzâr beher yevm i’tâsına müsâra’at ve ber-mûceb-i buyuruldu amel ü 
hareket ve hilâfından hazer u mücânebet eyleyesiz. 

Fî 23 Ca. sene [12]35. 

17  Kamil, 2010:213.
18  KŞS, Defter No: 2, Sayfa No:65, Hüküm No:123, 1 Cemaziyelahir 1016.
19  KŞS, Defter No: 3, Sayfa No:85, Hüküm No:539, 29 Receb 1019.
20  KŞS, Defter No: 30, Sayfa No:127, Hüküm No:367, 23 Cemaziyelevvel 1235.
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ıBâ-hatm-i kebîr Ahmed Raşid 

Muhassıl-ı Cezîre-i Kıbrıs 

Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Mevlevîhâne-i mezkûrede ârâm u istirâhatde olan fukarâ vü gurebâ içün beher mâh 
nezr-i hazret-i Mevlânâ olarak on sekiz guruş ve on vukiyye revgan-ı sâdeyi bâlâda 
tastîr olunan buyurulduda mastûr ta’yînât üzerine zamm u ilhâk ile şeyh-i mûmâ-ileyh 
yedine hâlâ cezîre-i mezbûre muhassılı devletlü sa’âdetlü silahşörân-ı hâssadan Meh-
med Ağa hazretleri buyuruldu i’tâ buyurdukları zeyl ve şerh olundu. 

Fî 9 M. sene [12]36.”

Mevlevîhânenin ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verildiği belgelerden rahatlıkla 
anlaşılmaktadır. Kıbrıs Mevlevî Tekkesi şeyhine Kıbrıs Muhassılığı hazinesinden ay-
lık on sekiz kuruş maaş ile belirli miktarda sade yağ, ekmek, et ve pirinç verileceği 
hükme bağlanmıştır.21 

Lefkoşa’nın Nevbethâne Mahallesi’nden Derviş Mehmed bin Mahmud, Değirmen-
lik kasabasının Tarhun köyündeki çiftliğini sulama hakkı ve müştemilatıyla yine aynı 
köyde çeşitli yerlerde bulunan tarlalarını ve zeytin ağaçlarını vakfedip, Derviş Hızır 
Efendi’yi mütevelli tayin etmiştir.22 

Lefkoşa Mevlevîhanesi fukarasına taâmiye olmak üzere Kıbrıs Muhassıllığı malın-
dan verilen vazifenin mukâtaaya dönüştürülmesi ve beratının değiştirilmesi23 pa-

21  KŞS, Defter No: 33, Sayfa No:14, Hüküm No:11, 21 Cemâziyelâhir 1242.
22  KŞS, Defter No: 12, Sayfa No:115, Hüküm No:408, 15 Receb 1138.
23  KŞS, Defter No: 14, Sayfa No:87, Hüküm No:397, 27 Rebiülahir 1134.
 Çün ri’âyet-i meşâyih-i ızâm ve himâyet-i fuzalâ’-i fihâm ibâdât-ı kadîme-i selâtîn-i âlî makâm ol-

mağın binâ’en alâ zâlik Lefkoşa’da vâki’ mevlevîhâne şeyhi fukarâsıyla ta’amiye olmak üzre Kıbrıs 
Muhassıllığı mâlından yevmî otuz akçe vazîfe tevcîh ve şeyh-i mevlevîhâne olanlar uhdesinde olmak 
üzre sulehâdan işbu tevki’-i refî’i’ş-şân-ı şehriyârî ve nâkil-i yarlığ-ı belîğ-i meserret-unvân-ı tâcdârî 
kıdvetü’s-sulehâ’i’s-sâlikîn Şeyh el-Hâc Mehmed Sadreddin zîde salâhuhûnun uhdesinden olup bin 
yüz otuz üç senesinde berât verildiği der-kenâr olunmağın muhassıllık-ı mezbûrun mâlı hâsıl ta’yîn 
olunmağla vazîfe-i mezkûre berâtı mukâta’aya nakl ve berâtı tebdîl olunmak recâsına hâlen Kıb-
rıs Muhassılı olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân el-Hâc Ahmed zîde mecduhû i’lâm etmekle minvâl-i 
meşrûh üzre muhassıllık-ı mezbûrun cümle mâlı hâss olmağla Lefkoşa mîzân-ı harîr mukâta’ası 
mâlından olmak üzre tebdîl ve berât-ı âlişânım verilmek bâbında iftihârü’l-ümerâ’ ve’l-ekâbirü’l-a’yân 
başdefterdârım el-Hâc İbrahim dâme ulüvvuhû telhîs etmekle telhîs mûcebince berâtı tebdîl ve 
nakl olunmak fermânım olmağla hakkında mezîd-i inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp mûmâ 
ileyhin telhîsi ve bin yüz otuz dört senesi Rebî’ü’l-evvelin yirmi birinci günü târîhiyle müverrah ve-
rilen ru’us-ı hümâyûnum mûcebince nakl ve tebdîl idüp bu berât-ı hümâyûn-ı meserret-makrûnu 
verdim ve buyurdum ki: Mûmâ ileyh Şeyh el-Hâc Mehmed Sadreddin zîde salâhuhû varup vech-i 
meşrûh üzre Lefkoşa’da vâki’ mevlevîhâne şeyhi fukarâsına ta’âmiye olmak üzre ta’yîn olunan yevmî 
otuz akçe ta’âmiye vazîfesin Lefkoşa mîzân-ı harîri mukâta’ası mâlından emîn olanlar yedinden alup 
mutasarrıf ola şöyle bileler alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar. 

 Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi’ ve ışrîn min şehr-i Rebî’ü’l-âhir sene erba’a ve selâsîn ve mi’e ve elf.
 Pâdişâhî-i Kostantin.
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ı dişahın fermanı ile gerçekleşmiştir. Lefkoşa’daki Mevlevîhâne’de ikâmet eden fukara 

ve dervişlerin ihtiyacına harcanmak üzere Kıbrıs Yeniçeri Ocağı’ndan Mevlevîhâne 
şeyhine verilmekte olan yıllık kırk beş kuruş taâmiyenin, Şeyh Mustafa Dede’nin vefa-
tı üzerine yerine tayin olunan Seyyid Fazlullah Halife’ye verilmesi24 kararlaştırılmıştır. 

Mevlevîhânesi’nin gelir kaynaklarının sağlıklı bir şekilde kesintisiz devam edebil-
mesi ve yeni kaynaklar yaratılması konusunda tedbirler alındığı da görülmektedir. 
Lefkoşa Mevlevîhânesi’ne, Abdülaziz Efendi Tekkesi’ne, Bayraklı Gazi Tekkesi’ne, 
Değirmenlik’te bulunan Kırklar Tekkesi’ne, Girne’de bulunan Hazret-i Ömer Tekkesi’ne 
ve Mağusa’da bulunan Kutub Osman Efendi ve Ağlayan Dede tekkelerine, Limasol 
kazasında bulunan Piri Dede Tekkesi’ne Kıbrıs Muhassıllığı malından senelik verilmesi 
gereken toplam altı bin doksan dört kuruşun bin iki yüz elli sekiz senesinden itiba-
ren her sene verilmesine dair emir çıkarılmıştır. Mevlevîhâne’ye bin yirmi kuruş ve-
rilmektedir.25 Ayrıca Lefkoşa’da bulunan Mevlevîhânesi’nin masrafları için Kıbrıs Mal 
Sandığı’ndan yıllık bin yirmi kuruş verilmesine dair berat26 çıkarılmıştır. 

Mevlevîhânenin ihtiyaçlarının karşılanması yanında devlete karşı sorumlulukları 
da bulunmaktadır. Savaşın uzamasından dolayı sefer masraflarının karşılanması 
için sadece 1100 senesine mahsus olmak üzere bütün vakıflardan ödenen vazife-
lerin altışar aylığının Hazine-i Âmire’ye devredilmesi hususundaki Padişah fermanı 
gereğince tanzim olunup görevli ile Kıbrıs’a gönderilen ve Kıbrıs’taki vakıflardan 
ödenen vazifelerin toplam ve altışar aylık miktarlarını gösteren defterin suret kaydı 
deftere konmuştur. Vakf-ı Mevlevîhâne, der-Kıbrıs Vezâyif: fî-sene: 1440 fî-sitte eş-
hür: 720 akçe27 olarak belirlenmiş görülmektedir. 

Mevlevî şeyhlerinin toplumda güven duyulan emin kişiler oldukları da belgelerden 
anlaşılmaktadır. Mütevelli olarak ya da vasi olarak atanmalarının yanında vekâleten 
kadılık veya naiplik görevlerinin de tevdi edildiği görülmektedir. Kıbrıs’ta Yeniçeri-
ler Ağası olan Yusuf Ağa bin Perviz Bey’in Piskopi ve Piskopi’ye bağlı Asomado’da 
bulunan çiftliklerini, Apsiou ve Vasilaci köylerinde bulunan harnup ağaçlarını, 
Omorfa’nın Perestorona ve Balyamilo köylerinde bulunan çiftlikleri, Tuzla’nın Aya 
Nana köyündeki zeytinliğini ve tüm bunları müştemilatlarıyla birlikte vakfedip Lef-
koşa Azebleri Ağası Dilaver Ağa ibn-i Abdülmennan’ı mütevelli tayin etmiştir.28 

Azledilen Lefkoşa Nâibi Mehmed Efendi’nin yerine tayin edilen Müslimzâde Efendi 
görev yerine gelinceye kadar Mahmud Efendi’nin bu görevi vekaleten yürütmesi 
istenmiştir.29 Lefkoşa Kadısı Kadızâde Seyyid Ali Efendi, Lefkoşa Naibliği’ne Mevlânâ 
Mustafa Efendi’yi tayin etmiştir.30 

24  KŞS, Defter No: 29, Sayfa No:46, Hüküm No:83, 19 Şevval 1228.
25  KŞS, Defter No: 40, Sayfa No:102, Hüküm No:116, 24 Şevval 1261.
26  KŞS, Defter No: 40, Sayfa No:127, Hüküm No:142, 8 Şevval 1261.
27  KŞS, Defter No:1-B, Sayfa No:55, Hüküm No:94, 1 Muharrem 1100 / 22 Zilkade 1100.
28  KŞS, Defter No: 2, Sayfa No:22, Hüküm No:39, 1 Receb 1016.
29  KŞS, Defter No: 18, Sayfa No:64, Hüküm No:141, 3 Rebiulevvel 1180.
30  KŞS, Defter No: 19, Sayfa No:48, Hüküm No:110, 1 Receb 1181.
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Ahmed Paşa’nın malıyla ve Ferhad Paşa’nın emriyle yaptırılan Mevlevîhâneye, Mes-
nevihan olarak Derviş Sadeddin’in tayin edilmiştir.31 Başka bir belgede, Kıbrıs’ta 
bulunan Mevlevîhânenin meşihat ve mesnevihanlığı görevleri, Mevlânâ sülalesin-
den el-Hac Mehmed tarafından Ahmed Dede’ye verilmiştir.32 Daha sonra şeyh ve 
mesnevîhanlığına Seyyid Feyzullah Dede tayin edilmiştir.33 Hicri 1262 yılında bu gö-
revde bulunduğu anlaşılan Lefkoşa’daki Mevlevîhâne Şeyhi olan Yakup oğlu Şeyh 
Feyzullâh Dede’nin elindeki beratı cülus münasebetiyle yenilenmiştir.34 

Mevlevîhânede görevlilere yapılan günlük ödemeler de sicillerde yer almaktadır. 
Kıbrıs Mevlevî Tekkesi’ndeki görevlilerin günlük alacakları paranın dağılımı elimiz-
deki belgeye göre şu şekildedir:35 

Fî-yevm: 91 Fî şehr: 2.730 Fî senei kâmile: 32.760

Minhâel-Masraf

Vazîfe-i Mesnevî-hân efendi
Fî yevm: 30

Vazîfe-i imâm-ı tekye-i m. 
Fî yevm: 3

Vazîfe-i mü’ezzin-i tekye-i m. 
Fî yevm: 1

Vazîfe-i ser-neyzen
Fî yevm: 4

Vazîfe-i neyzen-i nây
Fî yevm: 3

Vazîfe-i dümkeş (?)
Fî yevm: 1

Vazîfe-i kudûmzen
Fî yevm: 1

Vazîfe-i aşırhân
Fî yevm: 1

Vazîfe-i na’athân
Fî yevm: 1

Vazîfe-i tabbâh-ı tekye-i m. 
Fî yevm: 1

Vazîfe-i du’âcı
Fî yevm: 1

Vazîfe-i câbi-yi evkâf-ı m. 
Fî yevm: 1

Yekûn

Fî-yevm: 47 Fî şehr’: 1.410 Fî sene: 15.840

Sicillerde Mevlevîhânenin gelir-giderleri de kayıt altına alınmıştır. Lefkoşa’da Mevlevî 
Zaviyesi’nin gelir ve giderlerini havi muhasebe defterinde belirtilmiş olan gelir ve gider-
ler aşağıdaki gibidir:36 

15 Zilkade 1125 senesinde nakit olarak 110.000 akçe olup, her bir akçesi iki yüz 
kuruş olarak hesap edilmiştir. 

31  KŞS, Defter No: 2, Sayfa No:62, Hüküm No:116, 29 safer 1016.
32  KŞS, Defter No: 21, Sayfa No:115, Hüküm No:299, 10 Receb 1203.
33  KŞS, Defter No: 28, Sayfa No:80, Hüküm No:182, 15 Cemaziyelevvel 1228.
34  KŞS, Defter No: 41, Sayfa No:1, Hüküm No:1, 20 Şaban 1262.
35  KŞS, Defter No: 2, Sayfa No:129, Hüküm No:183, 1 Rebiülevvel 1017.
36 KŞS, Defter No: 8, Sayfa No:21, Hüküm No:159, 15 Zilhicce 1125.
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Minhe’l-masârıf ba’zı ta’mîrât-ı zâviye-i mezbûre

Berâ-yı cem’iyyethâne-i fukarâ 

ve oda-i şeyh vesâ’ir odahâ-yı 

zâviye-i mezbûre ve dîvâr-ı 

bağçe

4.200 akçe

Berâ-yı sâlyâne-i (---

-) teslîm-i mütevellî-i 

Ayasofya

2.200 akçe

Berâ-yı mefrûşât-ı oda-i 

şeyh

2.600 akçe

Berâ-yı mescid-i şerîf

Hasır-ı Mısrî

4 aded

700 akçe

Yekûn: 9.800

Müflisen fevt olanların zimmetinde kalan mâl-ı vakfdır. 

Der-zimmet Yorgi 

zimmî Tercümân-ı 

müftî efendi

2.800 akçe

Der-zimmet Hacı 

Yusuf

1.200 akçe

Der-zimmet 

Çakal-zâde İvaz

900 akçe

Der-zimmet Kazgancı 

Yorgi zimmî

2.500 akçe

Der-zimmet Yağcı Zaharya

1.500 akçe

Der-zimmet (-----) Hacı 

Mehmed

2.000 akçe

Der-zimmet Bennâ 

Yani zimmî

1000 akçe

Der-zimmet 

Mustafa Hacı 

Abdi-zâde

800 akçe

Der-zimmet Fatıma 

Hâtûn

300 akçe

Der-zimmet Hüseyin Çavuş

400 akçe

Yekûn-i meblağ: 13.400 akçe

Ba’zı hayâtda olanlar zimmetinde olup müte’assirü’t-tahsîl olan mâl-ı vakfdır ribh dahi alınmaz. 

Der-zimmet Çiçekçi-

zâde Mehmed Dede

26.000 akçe

Der-zimmet Hadice 

Hâtûn

1.600 akçe

Der-zimmet 

Suyolcu Komi 

zimmî

1.000 akçe

Der-zimmet Yusuf 

Bey

5.000 akçe

Yekûn-i meblağ:

33.600 akçe

Ba’zı zimem-i nâsda olup senevî murâbahaları alınan mâl-ı vakfdır. 

Der-zimmet Attâr 

Andoni zimmî

8.000 akçe

Der-zimmet Hadice 

Hâtûn bint-i Receb 

Efendi

8.000 akçe

Der-zimmet 

Za’îm-zâde 

İbrahim Ağa

8.000 akçe

Der-zimmet Bennâ 

Luizi zimmî

3.000 akçe

Der-zimmet Tatar Hüseyin 

Odabaşı

2.000 akçe

Der-zimmet Gilanî 

Süleyman

2.000 akçe

Der-zimmet Maro 

nasrâniyye

2.000 akçe

Der-zimmet 

Rikabi-zâde 

Ahmed Bölükbaşı

1.000 akçe

Der-zimmet 

Gazabhânevî Osman

1.000 akçe

Der-zimmet Ayşe Hâtûn

1.500 akçe
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Der-zimmet Bağcı 

Yerolmi zimmî

3.000 akçe

Der-zimmet 

Hristodoli zimmî

3.200 akçe

Der-zimmet 

Mavridi zimmî

1.000 akçe

Der-zimmet Sürmeli 

Yerolmi zimmî 

2.000 akçe

Der-zimmet Menla 

Ramazan

1.000 akçe

Der-zimmet Nessâc 

Yakomi zimmî

1.500 akçe

Der-zimmet İsmail 

Beşe

2.500 akçe

Der-zimmet 

Dülger Nikolo

1.000 akçe

Der-zimmet Seyyid 

Şa’ban

700 akçe

Der-zimmet Seyyide 

Fatıma Hâtûn

800 akçe

Yekûn-i meblağ: 53200 akçe

Hisâbât-ı mezkûr diğer varakanın zahrına nakl olunmuştur. 

Yekûn-i Meblağ

Akçe

Nükûd-ı mezkûrdur 110000

Masârıf-ı mezkûre 009800

100200

Müflisen fevt olanlar zimmetinde zâyi’ olandır 013400

086800

Müte’assirü’t-tahsîl olandır 033600

Senevî murâbahaları olınan mâl-ı vakfdır ve mevcûdu 053200

Magosa Mahkemesi sicill-i mahfûzundan ihrâc olunan mümzâ ve 
mahtûm defter mûcebince Magosa zâviyesi evkâfından senevî 007612

Haftânî Hüseyin Ağa ve oğlu Mehmed Ağa’nın tasarrufunda olan iki 
kıt’a bağçe icâresinden hüccet-i şer’iyye senevî 005000

Senevî icâre-i bağçe-i Şa’ban Paşa der-Lefkoşa tâbi’-i zâviye-i Magosa 002880

Senevî icâre-i Vakf-ı Ca’fer Paşa tâbi’-i zâviye-i Lefkoşa 018000

(-----) mahsûl-i bağçe-i Mevlevîhâne der-Lefkoşa senevî 015100

085592

İcâre-i dükkân 2 aded der-kurb-ı sarây-ı vâlî senevî 000900

Kıbrıs vâlîsi vezîr-i mükerrem devletlü el-Hâc Mehmed Paşa 
hazretlerinin suyolları ta’mîri içün verdikleri seksen guruşdan fazla kalan 004400

Nükûd-ı mezkûrun on birbuçuk hisâbından murâbahası senevî 008580

An-icâre-i arsa-i hânehâ 000350
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Yalnız doksan dokuz bin sekiz yüz yigirmi iki çürük akçedir 0998022

Minhâ

Mâl-ı mevkûf ber-vech-i 
nakd
Meblağ
53200
04000

57200 Murâbahaya 
verilen akçedir. 

İrâd-ı senevî-i vakf-ı 
mezbûr

Meblağ: 42622

Senevî hâsıl olan îrâd-ı 
vakfdır. 

Beher sene Ebsemedizmeno 
karyesinden revgan-ı zeyt:

15 vukiyye

Yalnız onbeşdir. 

3. Kıbrıs’ta Mevlevî Şairler

1571 yılında Ada’nın Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesini takip eden sü-
reçte özelikle Konya ve Karaman bölgesinden pek çok kimse burada iskân edilmiş-
lerdir. Göçlerin çoğunluğunun bu bölgeden gerçekleşmesi nedeniyle Mevlevîliğin 
Kıbrıs’ta etkin olduğunu daha önce zikretmiştik. Kıbrıs’ta Mevlevî şairler de oldukça 
önemli olup Kıbrıs’ta kültürün dizayn edilmesinde etken unsurlardan biri olmuşlar-
dır. Bu şairler ve çalışmaları hakkında şunları zikredebiliriz. 

Üç yüzyılı aşkın bir süre fiilen Osmanlı İmparatorluğu’nca yönetilen Kıbrıs’ta, kültür 
ve sanat açısından diğer Osmanlı coğrafyalarına paralel gelişimini izlemek müm-
kündür. Hatta Kıbrıs’ın emsaline oranla, bilim ve edebiyat açı sından İstanbul’a daha 
yakın olduğunu da söy lemek mümkündür. Nitekim Ada’dan ayrılıp Baş kentte ya 
da İmparatorluğun başka yerlerinde görev yaparken o günlerin ölçüleri içinde, bi-
lim ve ede biyat alanlarında eserler veren Kıbrıslıların sayısı az değildir. Yine Kıbrıslı 
şairleri de tezkirelerden iz lemek mümkündür. Bütün tezkireleri taramak su retiyle 
yüzyılımızda oluşturulmuş son tezkire Tuhfe-i Nailî’de (1949) Kıbrıs asıllı şairler ba-
kımından XVII. yüzyıla kadar inilebiliyor. Fethin üze rinden henüz çeyrek yüzyıl bile 
geçmeden Lef koşa’da kurulan Mevlevîhânenin divan şiirimize ocaklık ettiği de bu 
vesileyle belirtilmelidir.37 

Üç yüz yılı aşkın Osmanlı döneminde halk şiiri bir varlık olarak ortaya çıkamamışsa 
da divan şiiri geleneği bir bütün halinde sürdürülegelmiştir. Bu labildiğimiz divan 
şairleri, ölüm tarihleri sırasına göre şöyle sıralanabilir: Misâlî (1607), Zekâî (1648), 
Siyâhî (1710), Na’îb (1717), Arif Efendi (1725), Handî ya da Hızır Dede (1727), Musîb 
(Musîb Meh met Efendi 1754), Müftü Hasan Hilmi Efendi (1847), Hacı Hasan Tahsin 
Bey (1861), Yusuf Ziya (1869). XIX. yy. divan şairleri arasında şunlar var: Handî (Eski 
Zağra’lı), Şem’î, Sezâyî, Hakkı, Hâtif, Nâdirî, Sâlim, İffet, Kerimî, Tekî, Müftü Râci Efen-

37 Harid Ferai ve Mustafa Haşim Altan, Lefkoşa Mevlevîhânesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1997, s. 9.
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revle gelmiş ve eserlerini burada vermişlerdir: Misâlî, Handî (Eski Zağra’lı) ve Şem’î 
ikinci gruptan sayılanlar arasında bulunuyor.38 

Mevlevîhâne kütüphanesinde de zengin kaynaklar olduğunu söylememiz müm-
kündür. Lefkoşa Mevlevîhânesi şeyhi olan Mehmed Arif Efendi’nin vefatı dolayısıy-
la yerine şeyh olan Sıdkı Mustafa Efendi’nin talebi üzerine Mevlevîhânede mevcut 
olan kitap ve diğer eşyanın sayımı yapılıp ve kayıtları tutulmuştur. Belgemize göre 
kütüphanede bulunan eşya ve kitaplar şu şekildedir:39 

Mesnevî-i Şerîf
1 cild

Şerh-i Mesnevî
3 cild

Diğer Mesnevî-i 
Şerîf
1 cild

Şevâhid-i 
Nübüvvet

1 cild

Noksân Mesnevî
2 cild

Def’a Mesnevî-i 
Şerîf
1 cild

Diğer noksân 
Mesnevî

1 cild

Def’a Şerh-i 
Mesnevî

1 cild

Müsta’mel yasdık
12 aded

Vasat minder
2 aded

Basma müsta’mel 
mak’ad
2 aded

Penbe şilte
1 aded

Dimi sarı seccâde
1 aded

Tahta sağîr dolab
1 aded

Kebîr müsta’mel 
Mısır hasırı

2 aded

Şişe bardak
3 aded

Sîm zarf
3 aded

Fağfûr kâse
2 aded

Sağîr Kütahya 
tabağı
3 aded

Hamire kaşığı
1 aded

Fincan tepsisi
1 aded

Kütahya fincanı
17 aded

Fağfûr fincan
2 aded

Vasat şam’dân 1 
aded

ve mikras
1 aded

Def’a kütahya 
tabağı
3 aded

Kırmızı post
1 aded

Def’a müsta’mel 
Mısır hasırı

7 aded

Vasat kaliçe 
seccâde

Tennûre
1 aded

Kudüm
2 aded

Pirinç mücmer
1 aded

Def’a şam’dân 
2 aded

Kepçe
1 aded

Maşa
1 aded

Müsta’mel sahan
1 aded

Kıbrıs’ta edebî alanda Mevlevîliğin etkisi mutlaktır. Bu noktada aşağıdaki şairlerin 
isimlerini zikretmek isteriz: 

3.1. Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi

Mevlevî tarikatına bağlı olan Nâzım Efendi’nin şiirlerinde Mevlânâ ve Mevlevîlikle ilgili un-
surlara da yer verdiği görülür. Ayrıca, onun şiirlerinde divan edebiyatının büyük Mevlevî 
şairi Şeyh Gâlip’in etkileri de vardır.40 Kaytaz-zâde, Müftü Hasan Hilmi Efendi’den sonra, 
divan şiiri tarzında şiir yazan Kıbrıslı şairlerin en başarılı olanlarından biri olarak kabul edilir. 

38  Ferai ve Altan, 1997:10.
39  KŞS, Defter No: 18, Sayfa No:61, Hüküm No:131, 16 Şevval 1177.
40  H. Dilek Batislâm, “Şeyh Gâlip’in Mevlânâ’ya Yazdığı Dört Medhiyye”, Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, XVI (2007) 2, s. 76.
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da şiiri yayımlanmıştır. Kaytaz-zâde Mehmed Nâzım’ın Kıbrıs Gazetesinde 39 bölüm tef-
rika edilen Yadigâr-ı Muhabbet adlı romanı, aynı gazete tarafından kitap olarak 1893’te 
basılmıştır. Ayrıca, yine Kıbrıs Gazetesi’nde 12 bölüm halinde tefrika edilen yarım kalmış 
Leyle-i Visâl adlı ikinci bir romanı daha vardır. Birinci roman İstanbul’da, ikinci roman ise Sa-
kız Adası’nda geçmektedir. Yazarın 1892’de Yeni Zaman Gazetesi’nde yayımlanan Adem-i 
İhtiyâd adlı bir hikâyesi ile annesinin ölümü üzerine yazdığı ve Yeni Zaman Gazetesi’nde 
tefrika edilen Feryâd-ı Garîbâne adlı mensur bir eseri de bulunmaktadır.41 

Mehmed Nâzım’ın şiirleri, Rûh-ı Mecrûh - Şiirler- adı altında 1993 yılında yayımlanmıştır. Şa-
irin şiirlerinin bir araya getirildiği bu eser her ne kadar alışılmış divan düzeni ve içeriğinden 
farklı olsa da içindeki şiirlerin büyük bir bölümü biçim ve içerik açısından divan şiiri gele-
neğini yansıtan örneklerdir. Söz konusu geleneğin etkisindeki örneklerin dışında Kaytaz-
zâde’nin divan şiiri sonrasında gelişen yeni şiir anlayışı doğrultusunda yazılmış şiirleri de 
bulunmaktadır.42 

3.2. Danişî Ali Dede 

İstanbulludur. Meşhur ailelerden sayılan Nevâlî zâdelerden Ataullah Efendi’nin oğludur. 
Medrese tahsilini sürdürürken Galata Mevlevîhânesi şeyhi olan Âdem Dede’nin “tûfân-ı 
maârif ü fünûn olan dergâh-ı fezâ’il-i meşhûnları ol esnâda mevc â mevc-i letâyif ü hüner 
ü gerd â gerd-i leâlî ü dürer...” ve her hücresi “bir gencîne-i ulûm ve her gûşesi hazîne-i 
zurefâ-yı Rûm” olduğundan,

Bu tekye-i bezm tekye-i işret-gedemüzdür
Dervişlerüz Hazret-i Adem dedemüzdür
diyerek ona intisâb etmiş ve şair Neşâtî’ye ait olan,
Olsak n’ola bî-nâm u nişân şöhre-i âlem 
Biz dil gibi bir turfe mu’ammâda nihânuz

beytini söyleyip bütün adını şöhretini terk etmiştir. Daha sonra çağdaşı olan Mevlevî 
şairlerden Meyyâl Dede, Derviş Tâbî, Arzî Dede, Gavsî Dede gibi mühim zatlarla ar-
kadaşlık yapmış, “çâbük-süvârân-ı vâdî-i şi’r ü inşâya hem kadem olup” sayılamayacak 
derecede faziletler kazanmıştır. Dânişî’nin, hayatında meydana gelen bu dönüm 
noktasından sonra bir süre gezdiği ve ardından Kıbrıs Meşihatiyle görevlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Onun Kıbrıs Lefkoşa Mevlevîhânesi’ndeki şeyhliği çok verimli ol-
muş, âdeta bu Mevlevîhânede bir şiir ve inşâ hareketi doğmuştur. Bu görevinden 
Kudüs Mevlevîhânesi’ne tayin olunmuş ve burada 90 yaşını aşmış olduğu halde H. 
1195/ M. 1683 yılında vefat etmiştir.43 

41  H. Dilek Batislâm, “Kıbrıslı Şair Kaytaz-zade Mehmet Nazım Efendi’nin Kıtaları”, Turkish Studies - Inter-
national Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VI (2011) 3, p. 60.

42  Batislâm, 2011:60.
43  Genç, 1999.
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Kıbrıs’ta doğmuştur. Annesi aslen Habeşî olup gayet siyah çehreli olduğundan 
Siyâhî mahlasını seçmiştir. Dânişî, Kıbrıs Lefkoşa Mevlevîhânesi’ne şeyh olduğunda 
ona intisâb etmiş ve ondan “envâ’-ı ulûm-ı dünyevî ve uhrevî”yi ve “ders-i mesnevî”yi 
tahsil etmiştir. Dânişî’nin Kudüs meşihatine tayini üzerine onun yerine Lefkoşa 
Mevlevîhânesi şeyhi olmuş ve onun sohbetlerini sürdürmüştür. Bir müddet bu gö-
revini ifa ettikten sonra Gelibolu meşihatine tayin olunmuştur. O günlerde Mısır 
Mevlevîhânesi’nde meydana gelen ‘ihtilâl ve şikâk’ sebebiyle “taraf-ı âsitâne-i Pîr’den 
hânkâh-ı merkûmun nizâmına nakl ve me’mûr” olunmuştur. Siyâhî Mustafa Dede, 
Mısır meşihatinde meydana gelen bu karışıklığı nizama kavuşturduktan sonra tek-
rar Lefkoşa Hânkâhı’na iade edilmiş ve görevini ölümüne kadar burada devam et-
tirmiştir.44 

3.4. Hızır Handî Dede

Lefkoşa’da doğmuştur. Siyâhî Mustafa Dede’ye intisâb edip onun yanında bulun-
muştur. Siyâhî, Mısır’a gidince kendisini bazı işlerin tanzimi için İstanbul’a gön-
dermiş ve Galata Mevlevîhânesi’nde bir müddet ikamet etmiştir. Müneccimbaşı 
Ahmed Dede ve ‘maiyyetiyle’ beraber Siyâhî Dede’nin ‘leyletü’l Mi’râc-ı sohbet-i 
hâslarına şitâbân ve âb-ı hayât-ı feyz-i himmetleriyle sîrâb-ı irfân’ olmuştur. Handî 
daha sonra Müneccimbaşı Ahmed Dede, Nesîb Dede, Hasîb Dede ve Lebîb Dede ile 
birlikte Mekke’ye gitmişler, ancak aralarında çıkan anlaşmazlık üzerine birbirlerin-
den ayrılmışlardır. Sâkıb Dede ve Vehbî Dede ile üçü birlikte Siyâhî’nin hizmetinde 
kalmışlar, diğerleri Ahmed Dede’nin mülâzimi olmuşlardır. Handî Dede birkaç yıl 
sonra Kıbrıs meşihatıyla görevlendirilmiş, burada uzun süre “çille-güzîn-i hânkâh-ı 
fenâ olmuşlardır”. H. 1140/M. 1727 tarihinde vefat etmiştir.45 

3.5. Arif Dede

Kıbrıslı olup Siyâhî Mustafa Dede’nin oğludur. Babası, vefatına yakın kendisini Mısır 
Mevlevîhânesi’nde kendi yerine şeyh bırakmış ve Kıbrıs’a dönmüştür. Arif Dede, bir 
müddet burada kalıp dergâhın bozulan düzenini düzeltmiş ve bu görevinden istifa 
ederek kendisine “Kıbrıs meşihati ihsân olunmuştur”. H. 1138/M. 1725 yılında vefat 
etmiştir.46 

44  Bayram Ali Kaya, Tekke Kapısı –Yenikapı Mevlevihanesi’nin İnsanları-, Zeytinburnu Belediyesi Yayın-
ları, İstanbul 2012, s. 398.

45  Genç, 1999.
46  Genç, 1999.
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Asıl adı Muhammed’dir. Ulemâdan bir zâtın oğlu olup İstanbul’da doğmuştur. Bir 
müddet iyi bir tahsil gördükten sonra Konya’daki “kassâm-ı askerî küttâbına re’is” ol-
muştur. Burada görev yapmakta iken Mevlânâ âsitânesinde “terk-i sadr u câh idüp 
niyâz-ı hırka ve külâh ile ikrâr-ı çille-i merdân ve tekmîl-i pîrân eyledükde Mısır meşiha-
ti” kendisine verilmiş, daha sonra da Kıbrıs Hankâhı’na şeyh olarak nakl edilmiştir. 
“Safâyî, Tezkiresi”nde “el’ân ol buk’a-i mübârekede Mesnevî- hândur” dediğine göre 
Sadrî’nin H. 1132/ M. 1719 tarihinde bu görevde olduğu anlaşılmaktadır.47

Sonuç

Mevlânâ, insanları şiir, mûsikî ve semâ vâsıtasıyla kendi vücutlarının ağırlıklarından, 
dünyanın sıkıntılarından, günlük hayatın bağlarından kurtararak, ebedî neşeye yü-
celtmek isteyişini yansıtmıştır. Yine bu mekân, sevgi, neşe, sevinç ve ilâhî güzellik-
leri şiir, musikî ve raksın yarattığı muhteşem atmosferde teneffüs ettirmiştir. Kıbrıs 
Mevlevî Tekkesi Kıbrıs’ın kültür ve sosyal hayatında önemli etkiler bırakmıştır. Tek-
kede yetişen şairlerin de Kıbrıs’ta edebî anlamda önemli bir süreci başlattıklarını 
rahatlıkla ifade etmemiz mümkündür. Türk-İslâm kültürünün Ada’da yerleşmesi ve 
yaygınlaşmasında Mevlevîliğin etkisi yadsınamayacak ölçüde büyük olmuştur. 
Çalışmamızda Mevlevîlik üzerine aslında artık bilinen bir takım bilgileri kısaca özet-
leyerek asıl konumuz olan Kıbrıs’ta Mevlevîlik ve Mevlevî şairler konusuna değinil-
meye çalışılmıştır. 

Kıbrıs’ın toplum yapısının oluşumunda derin izleri olduğunu düşündüğümüz 
Mevlevîliğin edebî hayata yansımalarını ifade etmeye gayret gösterdik. Ayrıca, 
Mevlevîhânenin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda alınan tedbirlere, merkezle 
ve bölgesi ile olan ilişkilerine de değinilmeye çalışılmıştır. 

47  Genç, 1999.
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Arş. Göv. Ömer ATAGENÇ
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

YÖN-TİP-ANT ÇERÇEVİSİNDEN HAREKETLE 
1960-1971 DÖNEMİ TÜRKİYE SOLUNUN 
KIBRIS POLİTİKASI

Giriş

Kıbrıs’ın gündeme gelmesi 50’li yıllara dayanmaktadır. 50’li yıllar ise Türkiye’de sol 
siyaset adına üretimin oldukça kısıtlı olduğu yıllardır. Bu sebeple Türkiye’de solun 
ciddi bir tavır ortaya koyduğunu söyleyebilmek için 27 Mayıs sonrası dönemi bekle-
mek gerekecektir. CHP-DP ikilemi üzerinden şekillenen 50’li yıllar bunun dışında ka-
lan bir siyasi tavrın gündeme gelmesine engel olmuştur. Ancak 27 Mayıs sonrasının 
görece özgürlük ortamı, sol adına daha önemli gelişmelerin yaşanmasına da sebep 
olmuştur. Bu bağlamda Kıbrıs meselesinde Türkiye solunun tavrından bahsetmek 
için 60’lı yıllar ile birlikte değişen konjonktürü dikkate almak gerekecektir. NATO 
üyeliği, ABD ile ilişkiler ve 1974 Barış Harekâtı solun Kıbrıs meselesine yaklaşımın-
daki temel belirleyiciler olmuştur. Solun genel dış politika algılarından hareketle bir 
Kıbrıs politikası üretildiğini de bu bağlamda söylemek mümkündür.

1. 1960-1971 Dönemi Türkiye Solunun Genel Karakteri ve Kıbrıs Sorununa 
Yansıması:

60-71 dönemi Türkiye solunun Kıbrıs sorununa da yansıyan genel karakterini an-
lamak için Mustafa Kemal dönemine bakmak gerekmektedir. Çünkü bu dönemin 
“sol” gruplarının Mustafa Kemal’i ve dönemini referans alması en belirgin özellikler-
den bir tanesidir. Mustafa Kemal’i referans alan ve kendisine “sosyalist” bir yol çizen 
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Mustafa Kemal’in başarılarını ve O’nun yarım bıraktıklarını tamamlayarak ilerleme 
görevini kendilerine şiar edinmişlerdir.

Dış politika özelinde baktığımız zaman ise Türkiye’nin NATO üyeliği temel dış po-
litika konularından birisini oluşturmaktadır. Türkiye solu bu dönemde Mustafa 
Kemal’in “anti-emperyalist” ve “tam bağımsız” dış politika ilkelerine sıkı sıkıya sa-
rılmış ve Atatürk sonrasında bu ilkelerin kaybolduğu iddiasıyla Mustafa Kemal’in 
dış politika anlayışını yeniden Türkiye’nin gündemine taşımak istemiştir. NATO’dan 
çıkılması ve dengeli ilişkiler kurulması gerektiği bu noktada sıkılıkla dile getirilmek-
tedir.1 Mümtaz Soysal’ın Yön’de kaleme aldığı “Yalnızlık” başlığını taşıyan yazı o dö-
nemdeki solun NATO ile ilgili genel algısını özetler niteliktedir:

“Değişen dünya karşısında, Türkiye’nin NATO’yu hala on-on beş yıl öncesinin gözlük-
leriyle görmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Açıkça anlamak gerekir ki, Türkiye’ni en 
büyük düşmanı, sınırlarına yığılmış ve harekete hazır bekleyen yabancı ordular değil,  
kendi içindeki açlık, işsizlik, topraksızlık, adaletsizlik, kısacası ‘geri kalmışlık’ tehlikesidir. 
Bu iç düşman, bu büyük tehlike ayakta dururken, New York’taki sanayici, Londra’daki 
tüccar, Paris’teki banker, Rotterdam’daki armatör yataklarında rahat uyusunlar diye 
yarım milyonluk bir orduyu NATO emrine verip gece nöbetine dikmeğe hakkımız yok. 
Üstelik elimizdeki gücün ulusal yararlarımıza değil, Batılı büyük devletlerin amaçlarına 
göre düzenlenmesi, en haklı olduğumuz davalarda bile hareketsiz kalmamız sonucunu 
doğurmuştur.

Türkiye için NATO’dan çıkış kararını verme zamanı geldi de geçiyor bile. Bu eskimiş, an-
lamsızlaşmış, kendi aleyhimize yönelmiş ve bizim için artık astarı yüzünden pahalı hale 
gelmiş olan kuruluştan ayrılmakla dış güvenliğimizi tehlikeye düşüreceğimiz de sanıl-
masın… Bir defa Türkiye açık bir tehditle karşı karşıya değil. İkincisi, böyle bir tehdit 
yine ortaya çıksa bile, istesek de istemesek de şimdiki ‘müttefiklerimizden’ askerî yardım 
teklifleri yağar: çünkü bu toprakları kaybetmemek, onlar bakımından bizi sevdikleri 
için değil kendi yararlarını sevdikleri için önem taşır. Ama ne var ki, böyle bir çıkış kara-
rını alabilmek de bu sahte yakınlaşmalar sayesinde dış sömürücülerle birlikte çalışma 
imkânını bulanların değil Türkiye’yi gerçekten sevenlerin işidir.”2    

Kıbrıs sorununu da bu bağlamda irdelemek gerekmektedir. Çünkü solun bu dö-
nemdeki tavrı da yine Mustafa Kemal ile doğrudan ilişkili bir hale getirilmiştir. NATO 
üyeliğinden başlayarak gelişen dönem Türkiye için yeni bir sömürgeleşme dönemi-
dir. Yeniden emperyalizmin güdümü altına giren Türkiye açısından bu durum tar-
tışmalı bir haldedir. Kıbrıs meselesi de tıpkı diğer konular gibi ABD ve NATO’ya tek 
yanlı bağlılığın bir sonucu olarak Türkiye’nin önündedir. Emperyalist işgal ordusu 

1 Behice Boran, Türkiye ve Sosyalizm Sorunları, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 334, 335; Mehmet 
Ali Aybar, Türkiye İşçi Partisi Tarihi, Cilt III, BDS Yayınları, İstanbul, 1988, s. 183. 

2 Mümtaz Soysal, “Yalnızlık”, Yön, 24 Aralık 1965, s. 3.
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verilmesi ve Batı’nın güdümünde varlığını devam ettirmesidir. Türkiye’nin aşırı 
Amerikancı ve NATO’cu tavrı Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin elini ayağını bağlamak-
ta ve istediği sonuçları almasını engellemektedir. 

Bu noktada çözüm önerisi olarak da Mustafa Kemal’in “anti-emperyalist” ve “tam 
bağımsız” dış politika ilkelerinden hareketle adadaki ABD-NATO işgaline son ve-
rilmeli ve Türkiye’nin bu noktada tavrı Kıbrıs adasının bağımsızlığı lehine değiş-
melidir. “Bağımsız ve federatif Kıbrıs” çözümü bu bağlamda Mustafa Kemal’in dış 
politika ilkeleri ile de tam bir uyum içindedir. Türkiye’nin “Üçüncü Dünya” ülkeleri 
ile kuramadığı ilişki Kıbrıs meselesine doğrudan yansımakta ve Birleşmiş Milletler 
bünyesinde Türkiye’nin aleyhine kararlar çıkmasına sebep olmaktadır. Türkiye’nin 
“NATO’cu” kimliği sebebiyle Üçüncü Dünya ülkeleri Türkiye’ye aşırı şekilde mesafeli 
yaklaşmakta ve bu durum Türkiye’yi seçeneksizliğe ve yalnızlığa itmektedir. Günü-
müzde Mustafa Kemal’i referans alarak kurulan muhalif organizasyonların iddia et-
tiklerinin tam aksine bir Kıbrıs meselesi değerlendirmesi karşımızdadır. Bu konuyu 
ileride ayrıntılı olarak değerlendireceğiz.     

27 Mayıs sonrası Türkiye solunun yeniden kuruluş sürecinin temel aktörleri olan ve 
bu çalışmanın konusunu teşkil eden TİP, Yön Dergisi ve daha sonrasında Ant Dergisi, 
solun Mustafa Kemal’in referans alınması temelinde kurulmasını beraberinde ge-
tirmiştir. Kemalizm üzerinden okunan sosyalizm, Mustafa Kemal döneminde yarım 
kalan pek çok meselenin sosyalizm ile tamamlanması amacını gütmektedir. Musta-
fa Kemal’in “tam bağımsız”, ve “halktan yana” olan devrimci bayrağının Türkiye sos-
yalistlerinin elinde daha da yükseleceği öngörülmüştür. 

2. Kıbrıs Sorununun Başlangıcı ve Türkiye Solu:

Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin gündemine girmesi 50’li yılların ortalarını bulmakta-
dır. Türkiye, Lozan Antlaşması’ndan bu yana Kıbrıs adası ile ilgili herhangi bir girişim-
de bulunmamıştır. Gerek dönemin siyasal ortamı gerekse Cumhuriyet kadrolarının 
stratejik hamleleri Kıbrıs ile ilgili somut bir adım atılmamasına da sebep olmuştur. 

İngiltere’nin adaya tek başına sahip olması, ada halkının süreç içinde tepki göster-
mesine sebep olmuştur. Özellikle de Rum tarafında giderek artan Sovyet etkisi, Türk 
tarafında ise Batı’ya özellikle de İngilizlere daha yakın bir tavır sergilenmesi iki ku-
tuplu dönemde adanın fiilen bölünmesinin gerçekleştiği bir sürecin de başlangıcı 
haline gelmiştir. İki kutuplu dönemin küresel etkileri Kıbrıs adasında da kendisini 
göstermiştir. Adada Türk ve Rum toplumları arasında başlayan gerginlik 50’li yılların 
ortalarında giderek tırmanmaya başlamıştır. SSCB’nin Ortadoğu politikalarına bağlı 
olarak kurduğu Kıbrıs stratejisi içinde kurduğu etki paralel bir şekilde ada halkının 
İngiliz emperyalizmine karşı bir mücadeleye dönüşmesine yol açmıştır. Bu süreçte 
kurulan AKEL partisi de Marksist-sol bir kimlik merkezinde siyasi faaliyetlerini yü-



362

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ı rütmeye başlamıştır. SSCB’nin adada kurduğu bu etki de AKEL üzerinde SSCB’nin 

baskısının her dönemde hissedilmesine sebep olmuştur.3 AKEL’in hem Türk hem de 
Rum üyelerinin bulunması adada İngiliz emperyalizmine karşı bütünlüklü bir müca-
delenin varlığı şeklinde yorumlanmıştır. İngiltere’ye doğan bu tepki ise Türkiye’nin 
bir denge unsuru olarak sürece dahil olmasını da beraberinde getirmiştir. 6-7 Eylül 
1955 tarihlerinde İstanbul’daki Rum nüfusa karşı girişilen hareketlerin de bu sürecin 
bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Adada Türkler ile Rumlar arasında yaşanan 
gerginliklerin yanı sıra asıl olayların ortaya çıkmasını sağlayan ve Rumların mülkleri-
ne zarar verilmesine kadar varan eylemlerin ateşleyicisi de Rumların Atatürk’ün Se-
lanik’teki evine bomba koydukları ile ilgili söylentidir. Bu durum ise Türkiye’de Rum 
nüfusuna karşı bir tepkiyi de beraberinde getirmiş ve çatışmanın tarafları adanın iki 
halkı haline gelmeye başlamıştır. 

Rum tarafının SSCB desteğini arkasına alarak kurduğu sol tandanslı bir yapıya karşı 
kendisini Batı dünyasında tanımlayan Türkiye’nin “komünizmle mücadele” strateji-
si, adadaki Türk varlığının Rumların “sol” karakterine bir tepki olarak “milliyetçi” ka-
rakteri ön plana çıkan bir politikanın takip edilmesini de beraberinde getirmiştir. 
SSCB’nin Türkiye’ye yönelik olarak tek tehdit olarak görüldüğü bu yıllar adaya da 
sirayet etmiş ve Türk tarafının siyasal algıları Batı merkezli ve SSCB karşıtı bir tavırla 
şekillenmeye başlamıştır. Türkiye soluna bu süreç içinde bakıldığı zaman ise Rum 
tarafındaki İngiliz karşıtı hatta NATO karşıtı faaliyetlerin,4 kendi Kıbrıs politikalarının 
şekillenmesine yardımcı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Türkiye solunun o dönemdeki temel argümanları, iki kutuplu dönemde Batı’yı 
tercih etmiş olan Türkiye’nin süreçte Batı emperyalizmine taraftar olması ve NATO 
üyeliği ile birlikte tam bir teslimiyet politikasının takip edilmesi üzerine kurulmakta-
dır. 27 Mayıs sonrası asıl varlığını kazanan Türkiye solu, Rum tarafında ortaya çıkan 
söylemlerle kurduğu paralellik münasebetiyle kendisini İngiliz ve NATO emperya-
lizminden bağımsız bir Kıbrıs söyleminin yanında bulmuştur. 

Türkiye solunun Kıbrıs’a yaklaşımı da bugünden oldukça farklı nitelikler taşımak-
tadır. Özellikle de TİP, YÖN ve ANT çevresine bakıldığı zaman sanki SSCB yanlısı bir 
tavır varmış gibi algılansa da o dönemki yayınların pek çoğunda Mustafa Kemal 
önderliğinde yapılan ulusal kurtuluş savaşının kazanımlarına önemli atıflar yapıl-
mış ve Cumhuriyet devrimini hareket noktası olarak tayin eden kalkınma modelinin 
merkezine planlı kalkınma ve ulusal sanayi kavramları konmuştur. Bu aynı zamanda 
“Tam bağımsızlık” ilkesiyle paralel ekonomik bağımsızlık ilkesinin hayata geçirilmesi 
çabasıdır. Hatta Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinde Behice Boran 

3 Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Rum Komünist Partisi’nin (AKEL) 3-6 Mart 1966 Tarihli XI. Kurultayı’nda Al-
dığı Enosis (İlhâk) Kararı ve SSCB’nin Kıbrıs Politikası”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 
Türkçe Bildiriler, Tarih – Kıbrıs Sorunu, Cilt II, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi 
Yayınları: 7, Mağusa, 1999, s. 9-56.

4 Mehmet Hasgüler, Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 
147, 148.
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Amerikan ilişkilerindeki yakınlaşma, Türk dış politikasının ağırlıklı olarak ABD ekse-
nine oturması, dış politika konularında ABD ve/veya NATO’nun aleyhinde görüş bil-
dirmeyi oldukça güçleştirmiştir. ABD-SSCB ikileminde ADB’ye yönelik eleştirilerde 
bulunan muhalif görüşlerin “komünizm” ile eklemlenmeye başlaması eleştiri yapan 
kesimlerin doğrudan “komünist” suçlamasıyla karşılaşmasını da beraberinde getir-
miştir. Ancak 27 Mayıs sonrası dönemde değişen dengeler, ABD ve NATO’nun eleş-
tirilebildiği bir sürecin de başlangıcını teşkil etmektedir. Boran, Kıbrıs Sorunu’nun 
Türkiye dış politikası açısından önemini şu şekilde dile getirmiştir:

“Artık şimdi, Türk egemen sınıfları ve onun partileri bir çelişki ve tereddüt içindedirler. 
Kıbrıs sorunu Türkiye’ye saldırı ve savaş ihtimalinin kuzeyden başka bir yönden de, 
NATO ülkesi bir devletten de gelebileceğini göstermiştir. Türk kamuoyu dış politikada 
uyutulma halinden 1964 Kıbrıs buhranıyla uyanmış ve silkinmiştir. O günden bu yana 
ilk defa dış politika sorunları tartışılır ve eleştirilir olmuştur… Öyle ki, bugünkü iktidar 
dahi bu konularda bir şeyler yapmak zorunluluğunu duymaktadır.”5 

Temel bakış açısı bu şekilde olmakla birlikte, 1923 sonrası kapsamlı bir Kıbrıs poli-
tikası olmaması ve vatan’ın çizilen sınırların dışında bir anlam ifade etmemesi Tür-
kiye solunun Kıbrıs adasındaki gelişmelere daha mesafeli fakat yine emperyalizm 
ve NATO karşıtlığı üzerinden bakmasına da sebep olmuştur. Adada yaşayan Türk 
nüfusun Türkiye için öneminden ziyade Kıbrıs adası, Batı emperyalizminin güdü-
müne sokulmaya çalışılan ve halkı birbirine düşman edilen dünyanın her hangi bir 
bölgesi gibi görülmektedir. 

3. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluş Sürecinde Türkiye Solu:

Kıbrıs sorunu Türkiye solu içinde farklı algılamalarla şekillenen bir konuyu ifade et-
mektedir. Özellikle de TİP ile YÖN arasında yaşanan farklı algılamalar bu sorunun 
başlangıcına büyük ölçüde yansımıştır. TİP’in Kıbrıs sorununa yaklaşımını bu nokta-
da daha detaylı bir biçimde incelemek gerekmektedir.  TİP’in Kıbrıs sorununa yak-
laşımı iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada TİP, Kıbrıs meselesine ‘Misâk-ı Millî” 
çerçevesinden bakmakta ve adanın çizilen sınırlar dışında kaldığını ve Türkiye’nin 
böyle bir sorunu olmadığını belirtmektedir. TİP’in bu yaklaşımı Kıbrıs adasını dış-
lamakta ve adada gelişen bir takım olayları adadaki Rumların bağımsızlık süreci 
şeklinde yorulmasını da beraberinde getirmektedir. TİP’e göre sorun Türkiye’ye ait 
değildir. Kıbrıs adası Misak-ı Millî sınırlarının dışındadır ve Türkiye’nin mevcut top-
rakları dışında herhangi bir toprak talebi bulunmamaktadır, bulunmamalıdır da.6 
Kıbrıs’a olan ilgisizliğin nedenlerinden belki de en önemlisi mevcut topraklar dışın-
da bir coğrafya ile ilgilenmenin sol bir partinin ana düsturu olan anti-emperyalizm 
ilkesine aykırı bir nitelik teşkil etme kaygısı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

5 Boran, 1988:376.
6 Serpil Çelenk Güvenç, İkili Anlaşmalardan Kıbrıs’a Solun Merceğinden Dış Politika TİP Deneyimi 

1960-1970, Daktylos Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 163, 164.
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da bahsedildiği gibi Türkiye solu, adada iki toplumun da bağımsız ve eşit haklara 
sahip olduğu bir devlette yaşamasını arzu etmiştir. Bu görüşü ortaya koyulmasında 
TİP’in rolü oldukça önemlidir. 1965 yılında ciddi bir başarı yakaladığı seçim bildi-
risinde Kıbrıs meselesini ayrı bir başlık altında değerlendirmiştir. TİP, 1965 Seçim 
Bildirisi’nde Kıbrıs Meselesi’ne şu şekilde değinmiştir:

“Kıbrıs davasının Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki Türk topluluğunun aleyhinde gelişmesi İngi-
liz ve Amerikan emperyalistlerinin Yunanlı ortaklarını desteklemelerinin bir sonucudur. 
Oysa bizim hükümetlerimiz Kıbrıs davasını yine de Amerikalıların ve İngilizlerin yardımı 
ile çözmek istemişler ve bu istekleri Kıbrıs davasını büsbütün bir çıkmazın içine sokmuştur. 

Türkiye İşçi Partisi’nin bu meseledeki görüşü şudur:

Kıbrıs meselesini her şeyden önce emperyalistlerin elinden çekip almak, bunun için de 
emperyalizme karşı olan devletlerin bu davada bir desteklemesini sağlamak şarttır. Bu 
maksatla Türkiye İşçi Partisi, millî menfaatlerimize ve Kıbrıs’taki Türklerin menfaatleri-
ne en uygun çözüm şekli olmak üzere Kıbrıs’ın yabancı üslerden temizlenmesini, silah-
sızlandırılmasını ve milletlerarası garanti altında her iki topluluğun haklarına saygılı, 
bağımsız bir devlet olmasını teklif etmektedir. Ve Türkiye İşçi Partisi, yalnız ilgili taraf-
ların yani Türkiye’nin Yunanistan’ın ve Kıbrıs’taki Türk ve Rum topluluklarının temsil-
cileriyle Birleşmiş Milletlerden bir temsilcinin bir Yuvarlak Masa toplantısı yapmasını 
ister.”7  1969 yılındaki Seçim Bildirisi’nde de bu cümleler aynen korunmakla birlikte 
devletin “federatif” bir yapıda olması ile ilgili bir ekleme yapılmıştır.8 

TİP lideri ve Türkiye solunun önemli kilometre taşlarından Mehmet Ali Aybar’ın 
mecliste Kıbrıs meselesi ile ilgili yaptığı konuşma Uğur Mumcu ile yaptığı bir röpor-
taja şu şekilde yansımıştır:

“Kıbrıs’ta kanlı olaylar oluyordu. Rumlar, Türk köylerine, mahallelerine saldırıyor, 
Türkleri öldürüyordu. Zürih ve Londra Anlaşmaları imzalanmış, bir de anayasa yapıl-
mıştı. Ancak Rumlar, anayasanın değiştirilmesini istiyorlar, EOKA’cılar, Türklere karşı 
tedhiş hareketleri yürütüyorlar. Amaçları, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktı. İngiltere, 
Kıbrıs’tan çekilene dek Türkiye’nin bir Kıbrıs politikası olmamıştı. İngiltere’nin adadan 
çekilmesi üzerine “Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır” sloganı ile özetlenebilecek bir politika 
izlenmeye başlanmıştı. Bunun bir geçmişi yoktu.

Biz TİP olarak hükümetin, öncelikle kan dökülmesine son verilmesi için, Birleşmiş Mil-
letler silahlı birliğinin etkin biçimde önlemler alması için harekete geçmesini ve Türk 
toplumunun can ve mal güvenliğini güvence altına almak için kararlı bir politika yürüt-
mesini istiyorduk. Bunun ancak Atatürk’ün tam bağımsızlık politikası ile sağlanabilece-

7 Türkiye İşçi Partisi Seçim Bildirisi, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1965, s. 7.
8 Türkiye İşçi Partisi Seçim Bildirisi, Çınar Matbaası, İstanbul, 1969, s. 10.
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cağını söylüyorduk. Fırtına koparak konuşmanın özeti bu idi. Moskova doğrultusunda 
tezler ileri sürdüğümüz ileri sürülüyordu. Yerel seçimler sırasında TİP’e giren kontenjan 
senatörü Esat Çağa, parti teşkilatına bir yazı göndererek TİP’in ulusal çıkarlara aykırı bir 
politika izlediğinden dolayı partiden istifa ettiğini bildiriyordu. Bu bunalımlı günlerde 
parti kurucuları, Kıbrıs deklarasyonunu benimsediklerini ilan etmişlerdi. Bu yürekli ve 
yüreklendirici güzel bir jestti. 

1967’de Millet Meclisi’nde açıkladığımız TİP’in Kıbrıs hakkındaki görüşü, Türk ve Rum 
topluluklarının eşit haklara sahip olacakları, askersizleştirilmiş, üslerden arındırılmış, 
tarafsız ve bağımsız bir federatif devlet kurulması idi.”9  

Johnson Mektubu’nun ardından gelişen siyasal ortam Türk-Amerikan ilişkilerinin 
ve Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin daha yoğun bir şekilde tartışıldığı bir dönemi de 
işaret etmekteydi.10 Kıbrıs meselesi de bu dönemde Batı’nın Türkiye’nin aleyhine 
mesafe kaydettiği bir mesele halini almıştır. 1965 yılının Aralık ayında Birleşmiş Mil-
letlerde yapılan oylamada Türkiye’nin aleyhine karar alınması Türkiye solunu yakın-
dan ilgilendiren bir durum haline gelmiştir. 

Türkiye solunun “Üçüncü Dünya”ya verdiği önem Soysal’a göre bir kez daha kendi-
sini göstermiştir. Batı’nın Türkiye aleyhine aldığı kararlar ve Türkiye’nin NATO üyeli-
ği sebebiyle Üçüncü Dünya’ya mesafeli tavrı, Türkiye’nin uluslar arası alanda yalnız 
kalmasına sebep olmuştur. Kıbrıs meselesi üzerinden NATO üyeliği ve Üçüncü Dün-
ya ile ilişkilere değinen Soysal, şu satırlara yer vermiştir:

“Birleşmiş Milletlerdeki Kıbrıs oylamasının Üçüncü Dünyaya karşı tutumumuz bakı-
mından ortaya koyduğu ders, üzerinde uzun boylu konuşmaya değmeyecek kadar 
açık. Türkiye’de iktidar sahibi olanların, dayandıkları ekonomik ve sosyal temel bakı-
mından, bu tutumun gerektirdiği iç ve dış davranışlara yönelmek imkânından yoksun 
bulundukları da aynı derecede aşikâr. Öyle anlaşıyor ki, onların bu ülkede yaymaya ça-
lıştıkları ekonomik ve sosyal felsefenin yanlışlığını milletçe anlamak için de tıpkı Kıbrıs 
konusunda olduğu gibi, acı derslerden geçmemiz gerekecek. (…)

Enosis adadaki İngiliz üslerini artık Yunan toprakları üzerinde ama NATO çerçevesinde 
muhafaza etmenin en emin yoludur. Oysa Türkiye’nin eninde sonunda benimser gözük-
tüğü ‘bağımsız, tarafsız ve federal Kıbrıs’ tezi, aynı zamanda adanın ‘askerlikten arınmış’ 
olmasını, yani İngiliz üslerinin kaldırılmasını da gerektireceği için, başta İngiltere olmak 
üzere, NATO’lu devletlerin hiç işine gelmez. Onun içindir ki NATO’lular, kısa zamanda 
Enosis’e götürecek olan dolaylı çözümleri sinsice desteklemekte fayda görürler.”11

9 Uğur Mumcu, Aybar ile Söyleşi: Sosyalizm ve Bağımsızlık, Tekin Yayınevi, Ankara, 1995, s. 72.
10  Ali Gevgilili, Yükseliş ve Düşüş, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1981, s. 266, 267. 
11  Soysal, 1965:3.
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ların İhaneti” başlıklı bir yazıyla ortaya konmuştur:

“Birleşmiş Milletlerde başarısızlığa uğrayacağımız beklenmekteydi. Fakat NATO mütte-
fiklerinin Türkiye’yi apaçık biçimde hançerleyeceği düşünülemezdi. NATO müttefikleri, 
Türkiye ve Yunanistan arasında tarafsız kalmak iddiasındaydılar. Hâlbuki yürürlükteki 
anlaşmaları ortadan kaldırmak amacını güden ve Makarios’un tezini tamamen be-
nimseyen bir karar tasarısının kabulüne bile bile seyirci kalarak Yunanistan’ın yanın-
da olduklarını ispatladılar. İngiltere, adadaki hayati saydığı üslerinin Rumları tutarsa 
emniyette kalacağı inancındaydı. Amerika, Kıbrıs’ın ‘Natolaştırılması’, daha doğru bir 
deyimle ‘Anglosaksonlaştırılması’ yolunu Enosis’te görüyordu.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerçekten tarafsız NATO müttefiklerinin, her iki ülkenin 
de tezine bir miktar hak veren ortalama bir karar tasarısının kabulü için çaba gösterme-
leri gerekirdi. Peşlerinden ‘müşterileri’ olan bir hayli ülkeyi sürükleyebilecek durumunda 
bulunan NATO müttefiklerimiz, isteselerdi, bunu kolaylıkla yapabilirlerdi. Yapmadılar, 
çünkü Enosis yolunun açılmasını istiyorlardı ve ‘sadık’ dost Türkiye’nin NATO’nun yük-
sek idealleri uğruna Kıbrıs yenilgisini sineye çekeceğine inanıyorlardı. Nihayet bir ço-
cuk aldatma metodu da bulunmuştu: Amerika aleyhte oy kullanarak ‘Ben sendenim’ 
diyecekti. İstediğini elde eden Yunanistan’ın Amerikanın bu aldatmacasına bir itirazı 
olmayacağı aşikardı.” 12  

Yön, Kıbrıs meselesine ciddi şekilde eğildiği bu dönemde yaşanan iktidar değişikliği 
ile birlikte temel eleştirilerini Demirel hükümetine yöneltmiştir. Türkiye’nin genel 
dış politikasındaki tutumunu eleştiren Yön dergisi, Demirel iktidarını ‘kraldan çok 
kralcı’ olmakla eleştirmeye başlamıştır. Avcıoğlu, Demirel hükümeti ile birlikte Kıb-
rıs meselesindeki dönüşümü şu şekilde ortaya koymuştur:

“Her şey gösteriyor ki, yeni iktidar, Kıbrıs’ı gözden çıkarmıştır. Başka türlü, Kıbrıs’ı unu-
tup, kraldan fazla kralcı bir taassupla, Enosis isteyen Amerika’nın savunmasına koyu-
lamazdı. (…)

Türkiye’nin müdahale hakkına kesinlikle karşı koyan Washington, Acheson Planları ile 
de Enosis’ten yana olduğunu apaçık ortaya koymuştur. Ama yeni iktidar, varsa yoksa 
Amerika demektedir. Türkiye’nin elini kolunu bağlayan, fakat Yunanlıların Adaya 10 
bin asker çıkartmasını sağlayan Enosis’ten yana bir Amerikanın dümen suyundan te-
reddütsüz gitmektedir. Böyle bir politika, Kıbrıs’ı gözden çıkarmakla mümkündür

Artık apaçık gözükmektedir ki, Kıbrıs tezimiz silahla değil, diplomasiyle kurtarılabilir. 
Bütün büyük devletler gibi Amerika, kendisine boyun eğenlerin değil, kafa tutmasını bi-
lenlerin sesine kulak vermektedir. Washington’da bir Nasır’ın ağırlığı, Türkiye’ninkinden 
kat kat fazladır. Komünist Yugoslavya, Amerikanın Türkiye’den daha çok yardım sağla-

12  “Anglosaksonların İhaneti”, Yön, 24 Aralık 1965, s. 4.
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sözünü dinletebilir ve Kıbrıs davasını kazanabilirdi. Dava, bile bile kaybedilmektedir. 
(…)

Durum açıktır: Kişilik ve haysiyet sahibi bir dış politika, Atatürkçü bir dış politika akım-
ları gittikçe güç kazanırken, Türkiye, Amerika’dan fazla Amerikacı ekiplerin elinde, bir 
Eyüp Hana, bir İnönü’ye tahammül edemeyen Johnson yönetiminin arzuladığı tarzda 
bağımlı bir dış politikaya yönelmektedir. CIA’nın ünlü generali Porter, durumdan her-
halde memnundur: 27 Mayıstan beri dalgalanmalar geçiren Türkiye, Güney Kore, For-
moza, Filipin gibi emin ülkeler safında yerini tekrar almaktadır. Unutmamak gerekir ki, 
Menderes dahi son günlerinde, Washington’un buyruğundan kurtulma çareleri aramış, 
Kruşçef’i Ankara’ya davet etmiş ve kendisi de Moskova seyahati hazırlıklarına başla-
mıştı… Halbuki şimdi Türkiye’de Enosis yolunu açan Amerika’ya teşekkürler yağdıran, 
Johnson uğruna parlamento savaşları veren bir iktidar vardır. Kompradorlar ve başta 
petrol ve maden şirketleri olmak üzere yabancı tekeller ne kadar sevinseler haklıdırlar: 
Türkiye artık onların istedikleri anlamda ‘istikrar’a kavuşmaktadır.”13        

Demirel iktidarının yanı sıra Makarios’un da tavrının giderek değişmesi ve NATO’nun 
çözümüne daha yakın bir noktada durmaya başlaması da Yön’ün dikkatini çeken 
bir diğer husus olmuştur. Makarios, Enosis gerçekleştiği sürece adada bir NATO üs-
sünün varlığının kabul edilebilir olduğunu söylemeye başlaması dergide şu şekilde 
bu yankı bulmuştur:

“Amerika ağır baskıları sonucunda, solcu EDA hariç, bütün Yunanistan partilerini 
ve nihayet Makarios’u Yeşiladayı NATO üssü haline getirmeye ikna etmiştir. Adada 
Türkiye’ye bir üs dahi verilecek değildir. Yalnızca NATO üssünde Türk askerleri buluna-
caktır. 14 Şubat 1967 tarihli Le Monde gazetesinin yazdığına göre, Yunanistan Kraliyet 
Konseyinin yeniden başlatma kararı verdiği Türkiye ile ikili müzakerelerin konusu, Eno-
sis çerçevesinde NATO üssü üzerinde olacaktır. Le Monde, Makarios’un yeni tutumunun 
‘Türkiye ile Yunanistan arasındaki tam işbirliğini engelleyerek, uzun süredir NATO’nun 
Güney-doğu kanadını zayıflatan Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu bulmayı hızlandıra-
cağını’ yazmaktadır.

Türkiye ve Yunanistan’a askerî yardımı arttırmayı kararlaştıran Amerika, NATO’nun bu 
kanadında önemli planlar peşindedir. Halen Atina ve Makarios’u avucunun içine al-
mıştır. Şimdi Ankara’ya baskı yapmaktadır. NATO üssünde Türk askerinin bulundurul-
ması, Enosis’in şimdilik adının söylenmesinden kaçınılması, Türk Cemaatine bir takım 
garantiler verilmesi ve Türkiye’ye dış yardımın bir miktar arttırılması gibi tavizler kar-
şılığı, Türkiye’nin, NATO yüksek menfaatleri uğruna Enosis’i kabulünü istemektedir.”14

             

13 Doğan Avcıoğlu, “Kıbrıs ve Ötesi”, Yön, 31 Aralık 1965, s. 3.
14  “Nato’ya Girişimizin 15 inci Yılında Nato Uğruna Kıbrıs Elden Gidiyor!”, Yön, 17 Şubat 1967, s. 4. 
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60’lı yıllar yalnızca Türkiye’de değil Yunanistan’dan da pek çok ekonomik ve siyasi 
krizin yaşandığı yıllar olmuştur. Bir diğer benzerlik ise tıpkı Türkiye’de olduğu gibi 
Yunanistan’da da sol fikriyatın ve örgütlenmelerin ivme kazanmasıdır. Bu durum ise 
ABD’nin yakından dikkatini çekmiştir. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı sonrası dönem-
de Yunanistan ve Türkiye bir kader birliği yaşamış ve Batı’nın bölgesel politikalarında 
aynı projenin içinde dahil edilmiştir. Truman Doktrini ve ardından gelen Marshall Yar-
dımları, Türkiye ve Yunanistan’ın benzer projeler içinde yer aldığının bir göstergesi 
haline gelmiştir.15 İki ülke üzerinde gerçekleştirilmek istenen bir takım amaçlara karşı 
iki ülke halkının tepkilerinde de bir benzerlik olduğunu söylememiz mümkündür. 

Solun başta Avrupa olmak üzere küresel ölçekte bir etki yaratmaya başladığı 1960’lı 
yıllar Yunanistan ve Türkiye’yi de yakından etkilemiştir. Solun en önemli çıkış noktası 
olan Amerikan emperyalizmle mücadele ilkesi de bu doğrultuda ülkede ABD etkisine 
açık bir şekilde siyaset yapan tüm kurum ve kuruluşlara yönelik bir tepkiyi de bera-
berinde getirmiştir. Yunanistan açısından 1967 Albaylar Cuntası da bunun en somut 
örneklerinden birisini oluşturmaktadır.16 Yunanistan solunun bu olaya tepkisi oldukça 
net olmakla birlikte Türkiye solunun bu olaya tepkisi de pek farklı olmamıştır. Ancak 
Türkiye solunun itirazları Yunanistan soluna göre daha geniş kapsamlıdır. Çünkü Al-
baylar Cuntasının ABD eliyle işbaşına gelmesi ENOSİS sürecini doğrudan etkileye-
cek ve ada üzerinde emperyalist bir işgalin zeminini hazırlayacaktır. Bunun yanı sıra 
Demirel hükümetinin cunta yönetimi ile kurduğu ilişkilerin17 de solun bakış açısının 
şekillenmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu tehdit algısı Türkiye solunun o dö-
nemdeki yayınlarına büyük ölçüde yansımıştır. Ant Dergisi’den Hüseyin Baş, Yunanis-
tan’daki darbeyi Türkiye için büyük bir tehlike olarak görmektedir. ABD destekli sağcı 
darbeler olarak nitelendirilen bu gelişmelerin Türkiye’nin hem dış hem de iç siyaseti 
açısından olumsuz bir şekilde sonuçlanacağı düşünen Baş,  bir müddet sonra şekil 
değiştirmeye başlayan 67 Darbesini şu cümlelerle değerlendirmektedir:

“Amerika ve İngiltere’nin Yunanistan’da NATO paravanası ardında oynamakta oldukla-
rı oyunun artık gizli kapaklı bir yanı kalmamış, takke düşmüş kel görünmüştür. Anglo-
Amerikan emperyalizmi, Yunanistan’da oynadığı oyunun halkoyundaki sert ve bilinçli 
direniş karşısında bozulacağı endişesiyle, şimdi ‘timsah gözyaşı’ dökenlerin safına ka-
tılmış ve sanki olup bitenlerden habersizmişler gibi sahte tavırlarla kralı ‘mağdur’ gös-
termenin yollarını aramağa başlamıştır. İngiltere ve Amerika, bu yolla, işler ters döndü-
ğünde –ki şimdiden dönmüştür- kral aracılığıyla sömürü düzenlerine yeni köprübaşları 
hazırlamayı düşlemektedirler. (…)

15  Çağrı Erhan, “ABD ile İlişkiler”, (ed.) Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne 
Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1: 1919-1980, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 528-542.

16  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, İstanbul, 2002, s. 794, 795. 
17  Melek Fırat, “Yunanistan ile İlişkiler”, (ed.) Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugü-

ne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1: 1919-1980, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 734, 735.
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çıkarlarının Orta Doğu planına, Yunanistan gibi Türkiye de dahildir. Bu yüzden, ilericiler 
faşist eğilimlerin bütünüyle karşısına çıkmalıdırlar. Anglo-Amerikan emperyalizminin 
Orta Doğu politikasında sağcı takımını desteklemek, İslâm’ı politize ederek sol gelişme-
ye karşı çıkarmak, uygulamaya konulan temel unsurlar arasındadır. Solun toplantıları, 
imam hatip öğrencilerinin kümelendiği, Amerika’nın ve AP’nin ortaklaşa yardımlarıyla 
ayakta duran Komünizmle Mücadele Derneklerince dağıtılmak istenmektedir. Köyler-
den başlayarak imamlar her yerde, cumhuriyet döneminde ilk kez, resmen ve alenen 
bölge yönetimlerinde söz sahibi olmağa başlamışlardır. AP Hükümeti, ilerici güçleri 
susturmağa çabası içinde yeni tedbirler öngörmektedir.

Tehlike kapıdadır.”18   

Albaylar Cuntası ile birlikte Kıbrıs’ta da tansiyon ciddi şekilde yükselmeye başla-
mıştır. ENOSİS’e yönelik olan isteğin giderek artmaya başladığı ve Yunanistan tara-
fından bu yöndeki talebin dilinin de sertleştiği görülmektedir. Bu durumun adaya 
yansıması da çok kısa bir zaman içinde gelişmiştir. Makarios’un ENOSİS karşısındaki 
durumunu Yunanistan cephesinden hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Makarios’un ada-
da kurmaya çalıştığı dengeye karşılık olarak Albaylar Cuntası eliyle Grivas komu-
tasındaki birlik hem Makarios ile bir iktidar mücadelesine girmiş hem de adadaki 
Türklere yönelik tedhiş faaliyetlerinde bir artık gözlemlenmiştir. 

1963 Noel’i “Kanlı Noel” olarak tarihe geçmiştir. Adadaki Türklere yönelik girişilen 
tedhiş faaliyetleri artık katliam seviyesinde saldırıları da beraberinde getirmiştir. 
Ant dergisi, bu saldırının faillerini ararken basındaki genel görüntünün aksine bir 
tavır sergilemiştir. Makarios’un o dönemde Cumhurbaşkanı olması bu olayların 
tüm faturasının Makarios’a kesilmesine sebep olmuştur. Fakat Ant dergisi konu ile 
ilgili daha farklı bir bakış açısına sahiptir. Ant’a göre Makarios ve Grivas arasında 
sanıldığı gibi bir ilişki yoktur ve bu olay Makarios’un değil Albay Grivas’ın bizzat 
yaptığı bir katliamdır. “Kanlı Noel” dergiye şu satırlarla yansımıştır:

“Biz söyleyelim: Kıbrıs’ta kan akmasının başlıca suçluları arasında Grivas ve yardakçı-
ları vardır. 

Önce gizli olarak, sonra da resmi bir görevle Grivas, bugün de karşımızdadır, ancak 
garip de görünse, Grivas ve benzerleri için hedef, Kıbrıs Türkleri ya da Türkiye değil, 
Yunanistan’da ve Kıbrıs’ta faşist bir iktidarın kurulması ve sürmesidir. Bu uğurda, ya-
bancılara hizmet etme, onlara üsler bağışlama, memleketlerini peykleştirme, Grivas 
kafalı ‘siyasiler” için doğal bir davranıştır. Grivas’lara göre, önemli olan şey, faşist bir 
idaredir, Ortodoks dininin zaferidir, gerici bir ortamın hasretidir, işçilerin, köylülerin, 
aydınların, yenilik isteyen gençliğin boyunduruk altında tutulmasıdır, dolayısıyla fa-

18  Hüseyin Baş, “Tehlike Kapıda!”, Ant, 2 Mayıs 1967, s. 13.
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komünisttir. Grivas için, Kıbrıs’ta bu çeşit bir ayırımın içine, liberaller, ortanın solunda 
olanlar, sosyalistler ve elbette komünistler girer. Bu siyasi eğilimler, Rum topluluğunda 
ezici çoğunluğu sağlamışlardır. Oysa ki kralcı faşistler, iyi örgütlenmiş, yabancı destek 
sağlamış, küçük bir azınlıktan öteye gidememekle beraber, cinayetleri ve güçlü patron-
lar sayesinde adanın kaderinde başlıca rolü oynamışlardır. Makarios birinci grubun 
cambaz sözcüsü olmuştur, tarafsız bir Kıbrıs düşüncesinden yana olmakla beraber, 
aşırı sağcıların ‘Enosis’ yarışmasında da geri kalmayı göze alamamış, zaman zaman 
şoven çıkışlara başvurmuştur. Oynanan oyunları çok iyi bilmekle beraber, Makarios, 
Kıbrıs kazanında kaynamamaya dikkat etmiştir. Karşısında, en ufak bir açığı kullan-
maya hazır grubun başında Grivas olunca, Makarios’un sakalını yakmamaya dikkat 
etmesi, anlaşılır bir tutumdur.”19   

Haluk Tansuğ ise bu konu ile bağlantılı başka bir konuya dikkat çekmektedir. Bilin-
diği gibi Yunanistan’da gerçekleştirilen darbe Kıbrıs’ta da bir etki yaratma amacını 
gütmektedir. Darbe ile birlikte ENOSİS ideallerinin hayata geçirilme isteği arttığı 
için adadaki tansiyon da yükselmeye başlamıştır. Bu durumdan en çok etkilenen 
kesim ise hiç şüphesiz adada yaşayan Türk cemaatidir. ENOSİS idealinin ırkçı yönü 
adada yoğun olarak kendisini göstermeye başlamıştır. EOKA’nın kuruluşu ile birlikte 
gelişen süreç içinde Türklere yönelik başlatılan tedhiş faaliyetleri vahim bir noktaya 
doğru gitmektedir. Bu dönemde adadaki Türklerin korunmasına da yardımcı olan 
Birleşmiş Milletler’e ait güç, Grivas’ı rahatsız etmeye başlamıştır. BM askerlerinin 
adadan en kısa zamanda gönderilmesini talep edilmesi çok sıkıntılı bir sürecin baş-
lamasına sebep olacaktır. Tansuğ bir Rum gazetesinin bu yöndeki fikirleri destekle-
yen yazısına karşı şunları söylemiştir:

“Oysa, bugün Yeşilada’da Türk cemaatinin emniyetini Birleşmiş Milletler kuvvetleri 
sağlıyor. Yani, Birleşmiş Milletler kuvvetleri Kıbrıs’tan giderse, Rum ve Türk cemaatleri 
arasında silahlı çatışmaların tekrar patlak vermesi kuvvetle muhtemeldir. Kıbrıs Türk 
cemaatinin ‘millet’ olma vasfı tehlikeye girecektir.(…)

Aynı Faşist gruplar (Grivas ve Atina’daki darbe yanlılarını kastediyor), Yunanistan’daki 
en belirli Türk düşmanıdırlar. Hem ENOSİS hem de Megalo İdea tezlerini bu faşist grup-
lar savunurlar; Kıbrıs’ı, İstanbul’u, Anadolu’nun Ege sahillerini Yunanistan’a katmayı 
düşünürler. (…)

İşte böylesine koyu sağcı, Faşist, körü körüne şöven bir askerî idare Yunanistan’da ikti-
darı ele geçirirse Kıbrıs’ta da müseccel Faşist general Grivas, birden söz sahibi kesiliverir 
ve Türk cemaatinin ‘millet’lik vasfı tehlikeye düşer.”20 

19  “Grivas Kıbrıs’a Faşizmi Hakim Kılmak İstiyor”, Ant, 16 Mayıs 1967, s. 12.
20  Haluk Tansuğ, “Grivas ENOSİS İçin Harekete Geçiyor”, Ant, 16 Mayıs 1967, s. 7.
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Bu dönemde Kıbrıs meselesi, ülkeler arasında bir pazarlık konusu haline gelmeye 
başlamıştır. 67 darbesi ve EOKA’nın faaliyetlerini giderek artırması Türkiye’yi diken 
üstünde tutmakta ve müdahalenin an meselesi olduğu yönünde bir izlenim yarat-
maktadır. Adaya yapılacak askerî müdahalenin Batılı ülkeler nezdinde hiçbir şekilde 
karşılık görmediği de oldukça aşikârdır. Türkiye’nin olası bir müdahale ihtimaline 
karşılık diplomatik hamlelerle Türkiye olası bir müdahaleden vazgeçirilmek isten-
mektedir. Demirel hükümeti döneminde İngiliz hükümeti Demirel ile bu konuda bir 
anlaşmaya varmak istemektedir. Adadaki İngiliz üslerinin ya da üs olarak bir parça 
toprağın Türkiye’ye devredilmesi İnönü’den sonra ikinci kez Türkiye’nin önünde ge-
tirilmiştir. Bu konuda Fethi Naci şunları söylemiştir:

“İngiliz üslerinin Türkiye’ye devredilmesi yani üslü bir Enosis, Demirel’in ‘destekleyebile-
ceği bir anlaşma’ olabilir. Ne var ki üslerin Türkiye’ye devri, ya da üs niyetine Türkiye’ye 
bir miktar toprak parçasının verilmesi Türkiye’ye daha önce de teklif edilmişti. Acheson 
planının, Başkan Johnson’ın isteğiyle, değiştirilmiş şekli olan bu teklif İnönü hüküme-
tince reddedilmişti. İnönü, o zaman reddettiği bu teklifin bugün kabulü halinde susa-
cak mıdır?

Bunun dışında, Türkiye’yi tatmin için verileceği söylenen bu üsler, gerçekte, Türkiye’nin 
başına bir bela olmayacak mıdır?

Üslü Enosis’in kabulü demek, uzun yıllardır savunulan “bağımsız ve federatif Kıbrıs”ın 
bir yana itilmesi demektir. Oysa Türkiye, bir çözüm yolu için Üçüncü Dünya ülkelerinin 
de, sosyalist bloğun da desteğini sağlamak yolunda büyük çabalar harcamış, olduk-
ça olumlu sonuçlar elde etmişti. Şimdi, üslü Enosis’i benimsemek, Türkiye’yi yeniden, 
Ortadoğu’da Anglo-Amerikan petrol çıkarlarının bedava bekçisi durumuna sokacak 
ve Üçüncü Dünya ülkeleri ile karşı karşıya getirecektir. Yeryüzünde bütün askerî üslere 
karşı direnmenin alabildiğine geliştiği bir dönemde bize verileceği söylenen üslerin kısa 
sürede tekrar Yunanistan’ın eline geçeceği bir yana, bu üsler için harcanacak paraları 
bulmak ayrı bir dert olacaktır. Ve gerçekte, bizim yerimize yerleşecek olanlar Amerika-
lılar olacaktır.”21   

Yön dergisi aynı dönemde Kıbrıs içindeki mücadeleye dikkat çekmeye başlamıştır. 
Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş arasında yaşanan mücadeleyi sayfalarına taşıyan Yön 
dergisi, Denktaş’ın arkasında olan Türk Mukavemet Teşkilatı üyelerinin hazırlamış 
olduğu ve Fazıl Küçük’ü ağır bir şekilde eleştiren bir yazıya yer vermiştir. Bu yazıya 
yer verirken Kıbrıs’taki iç mücadelede bir taraf olmak istemediğini dile getirmek 
için rezerv koyan Yön, TMT üyelerinin bu yazısına aynı zamanda önem de atfetmiş-
tir. Bu yazıda Fazıl Küçük’ün Amerikancı politikalarından uzun uzun bahsedilmiş ve 

21  Fethi Naci, “Kıbrıs Gitti Gider”, Ant, 25 Temmuz 1967, s. 7.
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miştir. Buna karşılık Denktaş ve beraberindeki TMT’nin hayatlarını ortaya koyarak 
verdiği mücadeleden de sıkça bahsedilmektedir. Solun Kıbrıs’taki iç politikaya dö-
nük ilgisini yansıtan bu yazı ABD’nin bir temsilcisi olarak görülen Fazıl Küçük’e yö-
nelik eleştirilen üstü örtülü olarak kabul edildiği şeklinde de yorumlanabilir.22 

Meclis, TİP açısından Kıbrıs meselesinin tartışıldığı bir diğer yer olmuştur. TİP’nin 
meclisteki varlığı, Kıbrıs konusuna meclis çatısı altında da alternatif yaklaşımları be-
raberinde getirmiştir. Behice Boran 1967, Mehmet Ali Aybar ise 1969 yılında mec-
liste yaptığı konuşmalar ile TİP’in 60’lı yıllardaki Kıbrıs politikasını özetlemişlerdir. 
Behice Boran, Kıbrıs meselesi ile ilgili endişelerini şu şekilde dile getirmiştir:

“Bu kürsüden dış politika ve Kıbrıs meselesi görüşüldüğü zaman partimiz daima bu ko-
nuda Hükümet’ten tezinin ne olduğunun açıkça belirtilmesini istemiş ve her zaman bir 
endişeyi belirtmiştir. Endişemiz şu idi: Aslında çok küçük tavizli bir Enosis’ten başka bir 
şey olmayan bir çözüm şeklinin güya bir taksim ve iki taraflı iltihakmış gibi gösterilerek 
bize kabul ettirilmesi ihtimalinden endişe etmiştik ve daima Hükümet’ten sarih olarak 
bir bağımsızlıktan yana mıyız, değil miyiz sualini sormuştuk. Dışişleri Bakam kendisi 
de bu kürsüden verdiği bir demeçte siyasi konjonktürün - kendisinin kullandığı tâbirdir 
- taksime ve iki taraflı ilhaka müsait olmadığını kabul etmişti. Bu vaziyet karşısında de-
miştik ki, öyle ise bağımsızlıktan yana mıyız? Bu suale hiçbir zaman sarih bir cevap ala-
mamıştık. Şimdi tekrar son günlerde birden bire alevlenen Kıbrıs meselesi dolayısıyla bu 
konuda basında çıkan yazılar bizim endişemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. 
Yine Türkiye’ye bir üs vermek hikâyesi ortaya atılıyor. İngiliz Hükümeti güya üslerini bize 
devretmeyi teklif etmiş, Amerika’da bu teklifi destekliyormuş ve bu teklif Yunanistan’ın 
askerî cunta çevrelerinde de müsait karşılanıyormuş. Bu teklifin kabulü Türkiye için çok 
vahim bir sonuç olur, hattâ bir felâket olur. Böyle bir çözüm şeklini kabul etmek bir defa 
başta beri şart koştuğumuz Türklerin cemaat olarak varlığı ve cemaat olarak haklan 
şartından vazgeçmek demektir. Kıbrıslı Türkler o takdirde Yunanistan’ın tebaası haline 
gelecek ve bizim orada üslere sahip olmamız onlar için bir teminat teşkil etmeyecektir. 
Çünkü Türklere yapılacak muamele Yunanistan’ın bir iç işleri muamelesi haline geleceği 
için biz hiçbir suretle müdahale edemeyeceğiz. Nasıl ki, şimdi Batı - Trakya’daki Türklere 
yapılan muamelelere karşı hiçbir şey yapamıyoruz.

İkincisi, bu bize askerî ve malî bir yük olacak, Amerika’ya büsbütün tabi, onun yardımı-
na bağlı bir hale geleceğiz.

Üçüncüsü, askerî üslerin tasfiye edildiği ve tasfiye edilmesinin istendiği bir dünya-
da biz bir işgal kuvveti, bir başka memleketlerde askerî üslere sahip bir devlet haline 
geleceğiz, son zamanlarda desteklerini kazanmak için bu kadar uğraştığımız 3 üncü 
dünya devletlerini büsbütün kendimizden uzaklaştıracağız. Hele Orta – Doğu devletleri 
Türkiye’nin bu adada bir üsse sahip olmasına karşı tamamen direneceklerdir.

22  Yazının tam metinine ulaşmak için bkz. “Bir Kıbrıs Raporu: İşbirlikçi Küçük ile Mukavemetçilerin Mü-
cadelesi”, Yön, 26 Mayıs 1967, s. 13-14.
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bep, hiç şüphesiz Amerika’nın Yunanistan’daki Askerî Cunta Hükümetini desteklemek 
istemesidir. Bu hükümet iç zorluklarla karşı karşıyadır, onun Yunan Milleti nezdindeki 
itibarını artırmak. Yunan Milletine kabul ettirmek için Amerika böyle bir çözümü zorla-
maktadır. Ama hiç şüphe yok ki, Türkiye’nin böyle bir çözüm de hiçbir menfaati yoktur. 
Aksine, böyle bir çözüm Türkiye’nin tamamen menfaatlerine aykırıdır. Hiçbir aldatma-
ca, çifte iltihak gibi, yok bilmem taksim gibi göstermek çabası, Türk Milletini ve Türk 
kamuoyunu aldatacak değildir. Böyle bir çözüm Yunan Askerî Cuntasının itibarını artı-
rabilir ama Türk Hükümetinin elbette ki Türk kamuoyu nezdindeki itibarını artırmaya-
cak, büsbütün düşürecektir, Türkiye’de derin huzursuzluk yaratacaktır. Böyle bir çözüm 
şeklini Türk Hükümetinin asla kabul etmeyeceğini ümit etmek isteriz.

Yine bu oluşumlar gösteriyor ki, Türkiye işçi Partisi bağımsız, federatif, üslerden arınmış, 
tarafsızlaştırılmış, federatif bir Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde ısrar etmekte ne kadar hak-
lıymış. Vakit geçte olsa, bu durumda Makarios Enosis’e karşı direndiğine göre, Türkiye 
için son bir fırsattır. Bu anlattığımız, tarif ettiğimiz anlamda bağımsızlık tezini benim-
seyip bunu müdafaa etmek, tekrar tekrar burada ki, müzakerelerde belirttiğimiz gibi, 
böyle bir bağımsızlık tezi hem Türkiye’nin millî menfaatlerine uygundur, hem Kıbrıs 
Türk Cemaatinin menfaatlerine uygundur, hem de 3 üncü dünya devletlerinin desteği-
ni kazanacak bir formüldür. Aynı zamanda sosyalist bloğun da desteğini kazanacak bir 
tezdir. Binaenaleyh, böyle millî menfaatlere bu derece uygun bir tezi kabul ettirmek için 
dünyada destek bulmamız mümkündür.

Ümit etmek isteriz ki, geç de olsa, Hükümet bu tezi benimsesin ve her halükârda küçük 
tavizli Enosis den başka bir şey olmayan İngiliz teklifini kesinlikle reddetsin.”23

Mehmet Ali Aybar ise Kıbrıs meselesi ile ilgili meclis oturumunda taksim tezine ne-
den karşı olduğunu şu şekilde belirtmiştir:

“Muhterem milletvekilleri taksim tezi ilk bakışta geçerli bir tez olarak görülebilir. Ger-
çekten de Kıbrıs’ta iki cemaat yaşamaktadır, binaenaleyh, Kıbrıs’ın ikiye bölünerek bir 
kısmının Türkiye’ye bir kısmının da Yunanistan’a ilhakı makûl ve mantıkî bir çözüm 
yolu olarak mütalâa edilebilir. Ne var ki, mantıki görünen bu çözüm yolu milletlera-
rası münasebetler ve bu münasebetlerin karşılıklı etki ve tepkileriyle hâsıl olan durum 
değerlendirilmez, mütalâa edilmezse, kâğıt üstünde geçerli olan bu tezle hiçbir sonuç 
elde etmek mümkün olmaz. Milletlerarası politikada tezlerin millî menfaate uygun ol-
ması hiç şüphesiz şarttır, ama yeterli bir şart değildir. Bunun yanında millî menfaate 
uygun olan tezin karşı tarafa kabul ettirilmesi de, yani tezin geçerli olması da bir şart-
tır. Millî menfaatlere çok uygun bir tez, eğer karşı tarafa ve dünya kamuoyuna kabul 
ettirilemezse bu geçerli tezden hiçbir sonuç alınamaz. Sayın milletvekilleri, biraz evvel 
kâğıt üstünde geçerli göründüğünü ifade ettiğim taksim tezi tatbik mevkiine konulun-

23  TBMM, 144. Birleşim 1. Oturum, 20.07.1967.
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ile bir milletlerarası statüye sahip olan ve Birleşmiş Milletlerin üyesi bulunan bağım-
sız Kıbrıs Devleti vardır. Müzakerelerde Kıbrıs Devletinin kabul etmeyeceği çözüm yol-
larının geçerli olması ihtimali zayıf bir ihtimaldir. Geçerli olmaz demek istemiyorum, 
geçerli olabilir, ama Kıbrıs Devletine karşı başka devletlerin, özellikle büyük devletlerin 
de baskı yolunu tutarak çözüm şeklini, yani devletin, Kıbrıs Devletinin mevcudiyetine 
son verecek çözüm şeklini ona kabul ettirmesi lâzımdır. Sayın milletvekilleri, «bugünkü 
şartlarda böyle bir sonucun elde edilmesi, politikada imkânsızdır» sözüne yer olmadığı 
için, çok zayıf bir ihtimaldir, diyeceğim.

Bir kere «Üçüncü Dünya devletleri» dediğimiz ve dünya politikasında gittikçe ağır ba-
san camia, Kıbrıs Devletini, anti - emperyalist bir savaş sonunda kurulmuş bir devlet 
olarak kabul etmektedir. Kıbrıs Devletinin Başkanı, zannederim 1964 Sonbaharında, 
Kahire’de toplanan konferansta kendisini Üçüncü Dünya devletlerine» İngiliz emperya-
lizmine karşı ve genellikle emperyalizme karşı mücadele veren bir mücahit olarak kabul 
ettirmeyi başarmıştır. Bunun böyle olduğu, Birleşmiş Milletler Assamblesi’nde ancak 
altı oy almamızla sonuçlanan müzakerelerde de belli olmuştur. Demek ki, taksim tezine 
evvelâ bu Üçüncü Dünya devletleri karşı çıkacaktır. Taksim tezine karşı çıkacak devletler 
yalnız Üçüncü Dünya devletlerinden ibaret de değildir; müttefiklerimiz de karşı çıkacak-
lardır. Amerika’nm taksimden ne anladığını Acheson plânlarında gördük. Amerika’nın 
indinde, taksim Türkiye’ye Ada’nın bir ucunda şöyle bahçe büyüklüğünde bir üs veril-
mesi anlamını taşımaktadır. öyle zannediyorum ki, burada taksim tezini savunan ar-
kadaşlarımızın taksimden anladıkları elbette bu değildir. Onlar Ada’nın taksimi derken, 
Ada’nın yarı yarıya, ikiye bölünmesini düşünüyorlar, ama dediğim gibi, Üçüncü Dünya 
devletleri bu teze karşı çıkacaktır, müttefiklerimiz karşı çıkacaktır ve Sovyetler Birliğiyle 
sosyalist devletler bloğu da karşı çıkacaktır. Taksim tezini kim destekleyecektir? Küçük 
bir azınlık. Büyük bir ihtimalle Birleşmiş Milletler Assamblesi’nde bize oy vermiş olan 
devletler, yani Pakistan, Suudi Arabistan ve diğer devletler. Taksim tezinin, demek ki, 
politik bakımdan önce böyle bir mahzuru var.

İkinci bir mahzuru da; uzun vadeli politikamızın tespit ve tâyininde mütalâa edilebilir. 
Bir çözüm getirirken, burada benden önce konuşan hatipler haklı olarak işaret ettiler, 
milletlerarası münasebetlerde bir çözüm getirirken taktikle stratejiyi ayırmak lâzımdır. 
Ancak, stratejinin de değişmediği hususunda bir görüş yoktur, olamaz. Zamanla stra-
teji de değişir Binaenaleyh, Kıbrıs konusunda uzun vadeli bir politika düşündüğümüz 
zaman bu esnekliği gözden kaçırmamamız icabeder.”24

6. 1960-1971 Dönemi Türkiye Solu ve 90’lar Sonrası Ulusalcı Muhalefetin Kıb-
rıs Sorununa Yaklaşım Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme:

1960-1971 dönemi Türkiye solunun Kıbrıs meselesine bakışı ile 90’lar sonrasında 
kurulan “ulusalcı” muhalefetin Kıbrıs meselesine bakışı arasında çok ciddi farklılıklar 
bulunmaktadır. İki farklı yapılanmaya baktığımız zaman her türlü yaklaşım farklı-

24  TBMM, 34. Birleşim 1. Oturum, 22.01.1969.
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Mustafa Kemal’dir. 60’ların Türkiye solu ile 90’ların ulusalcı muhalefetinin ikisinin 
de Mustafa Kemal ve Cumhuriyet devrimleri üzerinden kendisini tanımladığını gör-
mekteyiz. Fakat bugünkü duruma baktığımız zaman Mustafa Kemal’in yorumlan-
masında çok önemli farklılıklar bulunmaktadır. Zamanın ve koşulların değişimini 
göz önüne alsak dahi bugünkü ulusalcı muhalefetin, o dönemin tartışmalarıyla hiç 
ilgilenmiyor olması iki yapı arasındaki en temel çelişkilerden bir tanesidir. 

Yukarıda belirtildiği gibi kendisini Mustafa Kemal’in devrimlerinin tamamlanması-
na ve 1923 üzerinden sosyalist bir cumhuriyete adamış Türkiye solunun Kıbrıs me-
selesindeki tavrı adanın bağımsız ve birleşik bir sosyalist ülke olması yönündedir. 
Ada üzerinde işgalci tutum yalnızca Yunanistan ve NATO ile ilgili değildir. Türkiye 
de bu süreçte işgalci bir ülke noktasına gelmek üzeredir. Türkiye’nin adaya müda-
halesi NATO üzerinden olacak ve bu da Türkiye’yi işgalci bir ülke haline getirecektir. 
Mustafa Kemal’in “anti-emperyalist” dış politikası Makarios, EOKA ve Atina’nın her 
türlü baskısına rağmen Kıbrıs adasına askerî müdahaleyi gerektirmemelidir. Kıbrıs 
meselesi siyasi platformda çözülmeli ve ABD-NATO güdümünden çıkılarak Kıbrıs 
adası için en doğru çözüme ulaşılmalıdır. Bu bağlamda İngiltere’nin etkisi altındaki 
Denktaş’ın da adada aşırı milliyetçi teşvik etmesi adada Türkleri ve Rumları birbirine 
düşürmek için yardımcı olmaktadır. Bu sebeple Denktaş üzerinden varlık bulan İn-
giliz etkisi de adanın geleceği için tehlikelidir.

Buna karşılık 90’lar sonrası kurulan “ulusalcı” muhalefetin Kıbrıs meselesine yaklaşı-
mına baktığımız zaman ise Kıbrıs’ın ENOSİS üzerinde elden çıkarılmasına asla müsa-
ade edilmediğini görmekteyiz. Adanın bölünmüşlüğü, Ecevit ve Denktaş’ın adadaki 
Türklerin can güvenliğini sağladığı için problem değildir. Denktaş millî bir kahra-
man ve KKTC yavru vatandır. Türkiye’nin açık veya gizli, siyasi, askerî veya ekonomik 
her türlü müdahalesi “ulusal çıkarlar” bağlamında meşrudur. Bu noktada verilecek 
en karakteristik örneklerden birisi Doğu Perinçek olacaktır. 1976 yılında hazırladığı 
“Kıbrıs Meselesi” adlı kitapta “Türk ordusunun işgalciliği”nden Denktaş’ın “işbirlikçi 
faşist”25 olmasına kadar varan bir çerçeve çizmiş ancak 90’lı yıllar ile birlikte Denktaş 
ile birlikte “Türkiye’nin Savunması Kıbrıs’tan Başlar” söylemi içerisinde Annan Planı 
sürecinde Denktaş’ın yanındaki en etkili muhalif önderlerden birisi haline gelmiştir.

Böylesine farklı iki görüşün Mustafa Kemal üzerinden kendisini tanımlamasında bir 
problem olduğu oldukça açıktır. Mustafa Kemal’in bir siyasi meşruiyet aracı olup ol-
madığı Kıbrıs meselesinin farklı dönemlerine bakıldığı zaman da rahatlıkla anlaşılabi-
lir niteliktedir. Kıbrıs meselesinin ortaya çıktığı dönemde Türk siyasal hayatı iki partili 
yapıyı temsil etmekteydi. CHP ve DP üzerinden bir siyaset okuması yaptığımız zaman 
ise birbirinin tamamen zıddı siyasal algılamaların varlığından bahsetmek mümkün-
dür.   Böylece TİP, Yön ve Ant Dergisi üzerinden yapılan Kıbrıs meselesi çalışmasının 
hedeflerinden bir tanesi de geçmiş ile günümüz arasında aynı kökenden geldiğini id-
dia eden siyasi oluşumların arasındaki düşünsel farklılıklarını da açıklamak olmuştur.

25  Doğu Perinçek, Kıbrıs Meselesi, Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1976, s. 66, 67.
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Türkiye solu Kıbrıs’a tıpkı diğer pek çok konuda olduğu gibi NATO üzerinden bak-
maktadır. Türkiye’nin NATO üyeliği ile birlikte emperyalist bir baskı altına girmesi 
Kıbrıs adasında da kendisini göstermektedir. Kıbrıs ile ilgili bu değerlendirme ya-
pılırken çözüm önerisi olarak Mustafa Kemal’in “tam bağımsız” ve “anti-emperyalist” 
dış politikası Türkiye solunun o dönemki temel düsturu haline gelmiştir. NATO üyesi 
olan bir Türkiye’nin adaya yapması muhtemel herhangi bir müdahale, Türkiye’yi iş-
galci bir ülke konumuna sokabilir ve bağımlılık durumunu devam ettirebilir. Bağım-
sız ve federatif bir Kıbrıs çözümü ise o günlerde Mustafa Kemal ile refere edilirken 
benzer bir durum bugün tam tersi siyasal hareketlerin temel argümanı olmuştur. O 
gün Türkiye solu Kıbrıs için bağımsızlık ve federasyon önerirken bugün o dönemki 
çeşitli partiler ya da yayınlar ile benzer görüşler öne süren siyasi çevrelerin bölün-
müş ve Türk askerinin koruyucu güç olduğu bir Kıbrıs’ı çözüm olarak önermektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iktisadî ve sosyal sorunlarıyla ilgilenmeye, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasından çok önceleri başlamıştır. Bu yö-
nüyle Türk hükümetleri, Kıbrıslı Türklere çok öncesinden beri malî ve teknik yar-
dımlarda bulunmuşlardır. Bu yardımlar, özellikle Kıbrıslı Türklerin sosyal, toplumsal, 
kültürel ve kimlik muhafazası açısından önem taşımaktadırlar. Bunun yanı sıra adı 
geçen yardımların, daha sonraki zamanlarda daha plânlı ve daha şümullü olduğu 
görülmüştür. 

Rumların, Zürih ve Londra Antlaşmaları’yla kurulan ‘Anayasal düzeni’ silâh zoruyla 
ortadan kaldırdıkları 1963 yılıyla, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın yapıldığı 1974 yılına 
kadar Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı yardımların nitelik ve miktarı, daha da be-
lirgin bir hâl almaya başlamıştır. Kıbrıs Türk halkına yönelik nakdî, aynî ve teknik yar-
dımlar, 1974 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesindeki 
“Hariçte Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıma” faslından “Kıbrıs Plânlama Grubu” adı 
altında kurulan, müstakil bir birim tarafından plânlanmış, koordine edilmiş ve yürü-
tülmüşlerdir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıslı Türklere her zaman ve 
her ortamda yardım etmiş ve bu hususla ilgili olarak her türlü fedakârlığı yapmıştır. 

Günümüzde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan bir-
çok anlaşma ve protokoller vardır. Bunların bazılarını zikretmek gerekirse, Eğitim, 
Bilim ve Kültür İşbirliği Protokolü; Hukukî, Ticarî ve Cezaî Hususlarda Adlî Yardımlaşma, 
Tanıma ve Tenfizi; Sosyal Güvenlik Antlaşması; İşgücü Antlaşması; Yatırımların Garan-
tisi Antlaşması; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşması; Uluslararası Karayolu Ant-
laşması; Sağlık Alanında Yardımlaşma Antlaşması vb. 

Bunun dışında her iki devletin birçok antlaşma ve protokol imzaladığı ve ikili iliş-
kilerin hukukî zemin üzerine oturtulduğu ve karşılıklı çıkarların uygun bir şekilde 
yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Ancak Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ara-
sındaki ekonomik ve ticarî alandaki işbirliği, siyasî ve kültürel alandaki kadar geliş-
miş düzeyde değildir. Bunun nedenleri arasında K.K.T.C. ekonomisinin küçük çaplı 
olması, rekabet gücünün az olması, uluslararası ambargoların uygulanması, bağım-
sız bir devlet olarak tanınmaması vb. hususlar sayılabilir. 

Bu eksiklik görüldüğünden Türkiye bütçesinden K.K.T.C. ekonomisine büyük destek 
yardımlarının yapıldığı görülmüştür. Buna göre Türkiye’den 2011 yılında K.K.T.C.’ye 
1.127 milyon TL kaynak tahsis edilmiş ve bunun 838 milyon TL’si harcamaya dönüş-
müştür. Türkiye yardımlarının dolar cinsinden gelişimi 2001 yılında 201 milyon do-
lar civarındayken, 2006 yılında bu rakam 2 katına çıkarak 438 milyon dolara, 2009 
yılında ise 3 katına çıkarak 600 milyon dolara ulaşmıştır. 2010 yılında 577,9 milyon 
dolara düşen yardım tutarı ise 2011 yılında azalmaya devam etmiş ve 501,9 milyon 
dolara kadar düşmüştür. 
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bütçe açığını kapatmaya yönelik yardımların toplam yardımların gelişimini önem-
li ölçüde etkilediği görülmüştür. 2006 ve 2007 yıllarında yardım artışının nispeten 
yavaşladığı tespit edilmiştir. Özellikle bu yıllar arasında K.K.T.C. ekonomisinin güç-
lendiği ve GSMH’da önemli artışlar olduğu için yardımların azaldığı görülmüştür. 
Ne var ki küresel ekonomik krizin yaşanması, buna etkin önlemlerin alınmaması ve 
malî disiplinden sapmanın yaşanması nedeniyle kamu açıkları giderek artamaya 
başlamıştır. Bu dönemde kamu açıklarına yönelik olarak yapılan yardımlar, bir ön-
ceki yıla göre %66 oranında artmıştır. 2009 yılında Türkiye yardımları büyük oranda 
artmış olmasına rağmen, dolar kurunun 2008 yılına göre yüksek olması nedeniyle 
yardımların miktarı bir miktar azalmıştır. 

2010 yılında dolar aynı seviyesini korurken yardımların azalmaya başladığı görül-
müştür. Altyapı yatırımları ve reel sektör destekleri gibi verimli alanlara yapılan 
harcamaların artmasına rağmen toplam yardımlarda yaşanan bu azalma, bütçe 
açığına yapılan katkının azalması ile tahsis edilen yardımlardan bazı kalemlerinde, 
örneğin 2009 yılına göre, düşük gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Buna rağmen 
Türkiye yardımlarının temel politikasına uygun olan bu değişim 2012 yılında da de-
vam etmiştir. 

Bunun yanında 2012 yılında altyapı yatırımları ve reel sektör destekleri gibi verimli 
alanlara yapılan harcamalar, seviyesini korurken bütçe açığına katkı kaleminde ya-
şanan azalma da toplam yardımların azalmasında önemli bir etki yaratmıştır. 

Özellikle Türkiye’nin yardımları, K.K.T.C. bütçesi içinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu oran 2000 yılında %40,7 iken, 2004 yılında %27,4 oranına düşmüştür. Bunun en 
önemli sebebi 2004 yılında K.K.T.C.’de bütçe çıkartılamaması nedeniyle harcamala-
rın düşük düzeyde tutulmasıdır. Bu oran 2009 yılında %36,1’e kadar yükselmiş, 2011 
yılında ise %29,5’e kadar gerilemiştir. 2008 ve 2009 yıllarında yardımların artması ve 
dolayısıyla K.K.T.C. bütçesindeki payının artması, hem küresel kriz nedeniyle bütçe 
gelirlerinde yaşanan azalmadan, hem de hükümetlerin krize karşı önlemler alama-
masından dolayı harcamaların sürekli artmasından kaynaklanmıştır. Yapılan yar-
dımlar, malî disiplini sağlamaya yönelik olduğu için 2010 ve 2011 yıllarında oransal 
olarak azalmıştır. 

Aslında yardımların, K.K.T.C. bütçesi içindeki payının uzun dönemde azalması ön-
ceki yıllara göre harcamaların daha fazla öz kaynakla karşılandığını göstermektedir. 
K.K.T.C. bütçesinin yarısının Türkiye yardımlarından oluştuğu istisnaî dönemler olsa 
da genel olarak bütçenin 1/3’ünün yardımlardan oluştuğu tespit edilmiştir. K.K.T.C. 
bütçesinin Türkiye yardımlarına bağımlılığını gösteren bu durumun son yıllarda 
azalması, durumun düzeltilmesi yönünde olumlu gelişmeler olduğunu göstermesi 
açısından umut vericidir. 
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rını finanse etmek amacıyla, yani verimsiz alanlarda kullanılırken, 2004-2007 yılları 
arasında daha verimli alanlarda kullanılmıştır. 2006 yılında yardımların %25’i bütçe 
açığı için kullanılırken, 2009 yılında bu oran %68’e kadar çıkmıştır. Yardımların ve-
rimsiz alanlara kullanım oranı ise son 12 yılda iki defa (2003 ve 2009) en kötü sevi-
yesine çıkmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında alınan tedbirler sayesinde dağılım %61’e 
%39 olarak gerçekleşmiştir. 

Bunun yanı sıra 2011 yılında K.K.T.C.’ye toplam 838 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu 
yardımın 390,1 milyon TL’si hibe, 447,9 milyon TL’si kredi olarak kullandırılmıştır. Alt 
kalemlere bakıldığı zaman dikkati çeken en önemli kalem ise yine “Bütçe Açığına 
Katkı” için yapılan yardımlardır. “Bütçe Açığına Katkı” için 2011 yılında 325 milyon TL 
harcanmıştır. “Reform Destekleme Ödenekleri” için harcanan tutar ise 85,3 milyon TL, 
“Diğer” başlığı altında harcanan tutar ise 37,6 milyon TL’dir. 

Yukarıda ifade edilen bu üç kalemin toplamı, 2010 yılında 513,6 milyon TL iken, 2011 
yılında 447,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında “T.C. Yardım ve Kredilerin-
den Bütçe Açığının Finansmanına Giden Kısmı”na 392,5 milyon TL harcanmıştır. Başka 
bir ifadeyle 2010 yılına göre 2011 yılında “T.C. Yardım ve Kredilerinden Bütçe Açığının 
Finansmanına Giden Kısmı” için yapılan harcamalar, %17,4 oranında azalmıştır. Pek 
tabiî ki boruyla su getirilmesi projesi için harcanan tutar, bu rakamlara dahil değildir. 

Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile olan ticarî ilişkilerinde, bir dizi 
olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Zira Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gümrük duvar-
ları (gümrükler, fonlar, stopajlar KDV vs.) oldukça yüksektir. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, komşu ülkeler arasında en pahalı ülke konumuna gelmiş ve bu gümrük 
duvarlarıyla, dış dünyadan soyutlanmasına neden olmuştur. Kaldı ki uluslararası ambar-
golara tâbi olan K.K.T.C., uluslararası ticaretten büsbütün izole olmuştur. 

Bu türden gelişmeler, K.K.T.C. ekonomisini oldukça zora sokmuş ve halk üzerinde 
bunaltıcı bir baskı yapmıştır. K.K.T.C. ekonomisinin bozulan bu makro-ekonomik 
dengelerinin yeniden düzeltilmesi, ekonominin sağlığa, istikrara ve sürekli bir geliş-
me sürecine kavuşturulması amacıyla, Türkiye ve K.K.T.C. arasında ciddi çalışmalar 
yapılmış ve 2003-2013 döneminde, K.K.T.C. ekonomisindeki buhranın aşılması ve 
sosyo-ekonomik sorunların çözümü için birçok önemli kararlar alınmış ve uygula-
maları yapılmıştır. 

Son zamanlarda Türkiye ile K.K.T.C. arasında bulunan sıcak ve yakın bir işbirliğinin, 
en son ve en somut örneği olarak değerlendirilebileceğimiz en önemli proje ise 
adaya Anadolu’dan suyun getirilmesidir. Özellikle Türkiye’nin prestij projesi olarak 
değerlendirilebilecek bu projenin, Kıbrıs Türk halkının her zaman için var olacağını, 
yaşatılacağını ve bu yönde hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacağını göstermesi açı-
sından, önemli olduğuna işaret etmektedir. 
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düzeyinin artırılması içindir. Özellikle su projesi ile ilgili yapılan çalışmalar, K.K.T.C. 
ekonomisinde çok ciddi bir iyileşme getireceği tahmin edilmektedir. Bu iyileşme, 
Türkiye ve K.K.T.C.’nin ortak açıklamalarında ifadesini bulan ve iki ülke arasında, 
ekonomik ve malî gelişimin sağlanması hedefi yönünde atılan fiilî adımlardan sa-
dece birisidir. 

Türkiye ve K.K.T.C., Kıbrıs meselesinde geçmiş dönemlere nazaran daha güçlü ol-
duğu bir dönemi yaşamaktadır. Yunanistan’daki siyasî ve ekonomik kriz ve bu kriz-
lerin GKRY’ye yansımaları, Türkiye ve K.K.T.C.’ye stratejik vizyon belirleme açısından 
eşsiz, belki de uzun yıllar karşılaşılmayacak bir fırsat yaratmıştır. Bu kritik dönemde 
söz konusu stratejik vizyonun belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 13 Nisan 
2013 tarihinde Ankara’da, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetimi Kurulu Baş-
kanı Hikmet Eren’in desteğinde, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Soyalp Tamçelik’in genel koordinatörlüğünde üçüncüsü tertiplenen “2013 
Kuzey Kıbrıs’ta Geleceğin Planlanması” temalı bir çalıştay düzenlenmiştir. 

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştaya Kıbrıs konusunda çalışmalarıyla tanı-
nan akademisyenlerin yanı sıra K.K.T.C. ve Türkiye’den iştirak eden bürokratlardan 
oluştuğu söylenebilir. Özellikle çalıştay koordinatörlüğünce ele alınan konular ve 
bunları ele alacak kişilerin isimleri özenle seçilmiştir. Böylece konu tekrarına gidil-
memiş ve Kıbrıs meselesinde ele alınmamış konularına değinilerek farkındalık ya-
ratılmaya çalışılmıştır. 

Bundan hareketle ele alınan bu rapor bu farkındalığı ortaya koyacak nitelikte hazır-
lanmıştır. Buna göre çalıştaya iştirak edenlerin ve oturumlar sırasında soru-cevap 
bölümünde yapılan tartışmaların ana hatları ele alınmıştır. Bu raporda, sadece su-
numlardan değil, katılımcıların sunumlarına kaynaklık eden yazılı bildirilerinden de 
yararlanılmıştır. Üç bölüm halinde oluşturulan raporda, öncelikle açılış ve protokol 
konuşmalarına yer verilmiş, daha sonraki bölümlerde ise iki ayrı oturumun içeriği 
ele alınmıştır. 
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Açılış, Türkiye’den K.K.T.C.’ye götürülecek suyla ilgili projenin tanıtım filmi 
gösterilmiştir. 

Çalıştay, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet EREN’in sunuş 
konuşmasıyla başlamıştır. 

Sayın Hikmet EREN konuşmasında şunları dile getirmiştir: “Millî davamız olan Kıb-
rıs konusunda, EkoAvrasya Derneği olarak birçok etkinliğe imza atma fırsatı bul-
duk. Özellikle 2010 yılında karşılıklı işbirliği protokolü imzalamış olduğumuz Lefke 
Avrupa Üniversitesi ile ortaklaşa tertiplediğimiz ‘21. Yüzyılda Türk Dünyası’ konulu 
uluslararası sempozyumu yavruvatan K.K.T.C.’nin çok güzel bir beldesi olan Lefke’de 
gerçekleştirmenin gururunu yaşadığımızı arz etmek istiyorum. Şöyle ki, Avrupa’dan 
Ukrayna’dan, Gürcistan’dan, Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan, 
Türkmenistan’dan, İran’dan toplam 120 akademisyeni yavruvatana getirdik. Bu 
bizim yavruvatanda gerçekleştirdiğimiz ilk projemiz oldu. Bundan sonra misyo-
numuz ve vizyonumuz gereği, kendimize görev addettik ve yola koyulduk. Yine 
2011’de Kuzey Kıbrıs’ta tarım ekonomisinin K.K.T.C. ekonomisine katkısı konulu bir 
sempozyumu gerçekleştirmeyi başardık. Hemen akabinde bu çalıştayın ilkini yine 
Ankara’da Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK’in büyük desteği ile ‘2011 Kuzey Kıbrıs Vizyonu: 
Fırsatlar ve Tehditler’ ve ardından ‘2012 Kuzey Kıbrıs Vizyonu’ konulu çalıştayımızı icra 
ettik. Bu süreç içerisinde Kuzey Kıbrıs çalıştaylarını kitap haline getirdik. Bunun yanı 
sıra derneğimizin yayını olan EkoAvrasya Dergisi ile Kuzey Kıbrıs’ın haklı davasın-
da yanında olmaya gayret gösterdik. Tabiî ki çalışmalarımız devam ediyor ve ileriki 
süreçlerde de artarak devam edecektir” diyerek konuşmasını nihayetlendirmiştir. 

Sunuş konuşmasının ardından ilk protokol konuşmasını yapmak üzere Kıbrıs 
Türk Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Mahmut ÖZÇINAR kürsüye davet edil-
miştir. 

Sayın ÖZÇINAR, Kıbrıs Türk Belediyeleri adına teşekkürlerini arz ederek, konuşma-
sında şunları söylemiştir: “KKTC’de yerel yönetimler, gerçekten önemli bir görev 
üstlenmektedirler. 2008 yılında gerçekleşen tüm yerleşim yerlerimize beledî hiz-
metlerin taşınması noktasında ciddi başarı sağladık. Özellikle beledî hizmetlerin, 
o bölge insanının yaşam kalitesini artırdığını söyleyebiliriz. Ancak ada ülkesi olma-
mız, birtakım sorunlara neden olmuyor değildir. Bu sorunlar arasında kanalizasyon 
ve su arıtma tesislerinin inşası önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden son yıllarda 
bu çalışmalara daha çok önem vermekteyiz. Bunun dışında belediyelerin sosyal be-
lediyecilik yönünde çalışmalara önem verdiğini de söylemeliyiz. Belediyelerimizin 
kendi yörelerinde insan odaklı çalışmalar yaptığından, sosyal belediyeciliğin bir par-
çası olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
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tarmaktayız. Emlâk vergilerinin bir kısmının da ekonomimizin turizme dayalı olması 
hasebiyle kültür faaliyetlerine de aktarmamız gerekecektir. 

Pek tabiî ki ‘kardeşlik’ ilişkileri de kentlerin ve ülkelerin gelişmesi için önemli un-
surlardır. Bizler de bu ilişkileri geliştirmek istemekteyiz. Bu yüzden yerel yönetim-
leri, kardeşlik hususuna, kendilerini tanıtma adına çalışmalarını desteklemekteyiz. 
Uluslararası ilişkiler noktasında AB ile olan ilişkilerimizi yerel yönetim anlamındaki 
sürdürülebilir olma ya da doğru projeler, doğru kaynakları kullanabilme adına da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabiî ki bunların ötesinde yerel yönetimlerin gelişti-
rilmesinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti kanalıyla da yerel yönetim-
lerin gelişmesine büyük katkı sunuyor. 

2000’li yıllarda bir milyon olan yardım paketi, bugünlerde otuz beş milyona çıkmış-
tır. Bu durum, gerçekten de gelişmemize büyük bir katkı saplamaktadır. Pek tabiî 
ki yerel yönetimlerin kardeşlik ilişkileri de devam etmelidir. Zira bu tür çalışmalara 
ihtiyacımız vardır. 

Önemli olan ülkemizin için bugün koyduğumuz hedefleri, yarın ulaşabilme adına 
yapacağımız çalışmalardır. Dün nerede olduğumuzu bilen kişiler olarak yarın ne 
olabileceğimizi hissedebileceğimiz duruma gelebileceğimize inancımız tamdır. 

Bu çalıştayın bizlere ışık tutabileceği inancım ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği adına 
sizlere teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırmıştır. 

İkinci protokol konuşmasını yapmak üzere T. B. M. M. Gümüşhane Milletvekili 
Sayın Feramuz ÜSTÜN kürsüye davet edilmiştir. 

Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili programa ikinci kez katıldığını ifade eden ve EkoAvrasya 
Derneği’nin Kıbrıs konusundaki hassasiyeti dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek 
konuşmasına başlayan Sayın ÜSTÜN şunları söylemiştir: “Kıbrıs konusu, zaten bü-
tün Türk milletinin hassas olduğu bir konudur ve hepimizin millî davasıdır. Teknik 
ayrıntılarına girmeyeceğim, ama Kıbrıs’a götürülen su konusundaki gelişmeleri 
görmek insanı heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ayrı bir ülke olabilir; uluslararası ilişkilerde duygusallık olmaz; ama biz bu konuda 
her zaman için duygusalızdır. K.K.T.C.’de ne tür sorun olursa, biz Türkiye Cumhuri-
yeti olarak yanınızda olacağımızı bilmelisiniz. Geldiğimiz bu nokta da istikrarlı yö-
netimlerle neler yapabileceğimizin göstergesidir. Kıbrıs, Türk milleti ile şaka yapıla-
cak bir konu değildir. Türkiye’nin asla kendisinden ayıramayacağı bir parçasıdır. Su 
konusunun sadece Kıbrıslı kardeşlerimize veya soydaşlarımıza değil, aynı zamanda 
orada ihtiyacı olabilecek Rumlara da verilebilir. Belki de ileride Kuzey Kıbrıs’ın elini 
güçlendirme adına Güney Kıbrıs’ı rahatlatabilecek anlaşmalar da yapılabilir” diye-
rek, bu toplantının hayırlara vesile olmasını dilemiştir. 
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Spor Bakanı Sayın Mutlu ATASAYAN kürsüye davet edilmiştir. 

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Sayın ATASAYAN şunları söylemiş-
tir: “K.K.T.C. coğrafî konumu ve doğal güzellikleri, eğitim seviyesinin yüksek olması, 
tarıma uygun bir yapısı olması, eğitim adası sıfatı taşıması ve her şeyden önce Tür-
kiye Cumhuriyeti gibi bir anavatana sahip olması bakımından çok şanslı bir ülkedir. 
K.K.T.C. tarafı olarak sahip olduğumuz değerlerin farkındayız ve bunları daha da 
ileri götürmek için büyük çaba içerisindeyiz. 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti ilişkileri yaşamsaldır. Bu ilişkiler, devamlıdır 
ve istikrarlıdır. Bu ilişkiler, sözde değil özdedir. Kalkınmada öncelikli sektör olarak 
seçilen eğitim ve turizmin yanında sağlık, ulaştırma, basın-yayın ve haberleşme ala-
nında da yapılan yatırımların devam ettiğini belirtmek isterim. 

KKTC’de kalkınmada en önemli sektörlerden biri de yükseköğretimdir. Yükseköğ-
retimin kalitesini artırabilmek adına üniversiteler her geçen gün geliştirilmektedir. 
Verilen eğitimin kalitesi daha da artırılmaktadır. Adamız için kullanılan “eğitim ada-
sı” sıfatı, bizler için övünç kaynağı olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın altmış bin öğrenci hedefine karşılık yapılan çalışmalar ile 
kırk üç binde olan öğrenci sayısını elli beş bine ulaştırmış durumdayız. Öyle ki Tür-
kiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak izlenen politikaların ne kadar yerinde 
olduğunu göstermektedir. 

Üniversitelerimizde okuyan gençlerin birer kültür elçisi görevini üstleneceğini dü-
şünecek olursak, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve tanıtılması 
bakımından ne kadar önemli olduğu görülecektir” diyerek konuşmasına son ver-
miştir. 

Bu yüzden Anavatan Türkiye’ye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaptığı 
katkılardan dolayı teşekkür ederek, ‘Barış Suyu’ projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Sayın Bakan ATASAYAN, 
bu proje gerçekleştirildiğinde barış adına büyük katkıları saplayacağına dikkat çek-
miştir. 

Sayın ATASAYAN, “özellikle Türkiye, günü geldi, bizimle ekmeğini paylaştı, yine aynı 
Türkiye günü geldi bizim için canını feda etti, kanını akıttı ve günü geldi suyunu bi-
zimle paylaştığına” dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar 
refah içerisinde yaşayacağına olan inancını ve Türkiye’nin her alanda verdiği des-
teklerden dolayı şükranlarını dile getirerek konuşmasını sonlandırmıştır. 
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arz edilmiştir. Daha sonra plaketler takdim edilmiş ve öğle yemeğine geçil-
miştir. 

Birinci oturum başlamadan önce Atılım Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ulvi KESER 
kendisine ait olan Kıbrıs’taki posta faaliyetleriyle alakalı mektup ve pul koleksiyonu 
hakkında bilgi vermiştir. 

Sayın KESER, 1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs Türklerinin kurdukları posta ağından 
söz etmiştir. KESER, Kıbrıs Türklerine yönelik izolasyonun, pratikte 1950’li yıllarda 
başladığını belirtmiş ve Türklerin bu izolasyondan kurtulmak için neler yaptığın-
dan söz etmiştir. Bunlar arasında TMT’nin taksi haberleşmesinden bahseden KESER, 
güvenli taksiciler aracılığıyla yapılan bu haberleşmeyi, üzerinde taksi yazıhanele-
rinin kaşeleri ve tarihleri olan mektup zarflarını göstererek ifade etmeye çalışmış-
tır. Sözlerine Ankara Yenişehir Postanesi’nden bahsederek devam eden KESER, 
1965’ten sonra postanenin Türklerin haberleşme mücadelesine yardımcı olduğunu 
ve Türkiye’den adaya gidecek olan bütün postaları kendi bünyesinde toplayarak, 
sağlık ekipleri aracılığıyla adaya ulaştırdığını belirtmiştir. 

Bunun dışında KESER, GKRY’nin bu türden posta faaliyetlerini K.K.T.C. ve Türkiye 
aleyhinde propaganda aracı olarak kullandığını ve koleksiyonunda bulunan birçok 
mektup zarfının üzerindeki pulları ve kaşeleri göstererek anlatmış ve sözlerine son 
vermiştir. 

BİRİNCİ OTURUM 

Birinci oturuma başkanlık eden ve bu çalıştayın genel koordinatörü olan Gazi 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı 
Sayın Doç. Dr. Soyalp Tamçelik, ilk olarak Yakın Doğu Üniversitesi Sayın Prof. 
Dr. Ata ATUN’u “Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Taşımacılık Faaliyetlerinde Lojistik 
Destek Sağlanması” konulu sunumunu yapması için kürsüye davet etmiştir. 

Toplantıyı organize eden Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’ne şükranlarını suna-
rak konuşmasına başlayan Sayın Ata ATUN, konuşmasına şu şekilde devam etmiştir:

“Konuşmama, Kıbrıs’ın konumundan, deniz taşımacılığındaki öneminden ve 
dünya ticaretindeki yerinden söz ederek başlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin konumuna bakarsak, Doğu Akdeniz’de Süveyş Kanalı’nın çıkışı, 
bütün Uzak Doğu, Orta Doğu ve Afrika trafiğinin Avrupa’ya ulaştığı yerdedir. Gazi-
mağusa limanı adanın deniz ticaretine en uygun limanıdır” diyerek liman hakkında 
teknik bilgileri aktaran ATUN, bu limanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından 
önemine dikkat çekmiştir. 
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konteynırların ana merkezi haline gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türki-
ye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşma ve kurulan bir sistem ile iki ülke arasından 
hiçbir gemi habersiz geçememektedir. Buradan geçen enerji hatlarını ve ticaret ge-
milerini düşününce de Kıbrıs’ın jeopolitik konumu ortaya çıkmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgenin deniz ticaretinde daha çok söz sahibi 
olabilmesi için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin maddî ve manevî, özellikle de 
siyasî desteğini vermesi gerektiğini belirten Sayın ATUN, “Türkiye’nin bugüne kadar 
verdiği her türlü destek için teşekkür etmiş” dinleyicilere teşekkürlerini sunarak ko-
nuşmasını bitirmiştir. 

Oturum Başkanı, ikinci olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Hayati AKTAŞ’ı "K.K.T.C.'nin Tanınma So-
runsalına Şanghay İşbirliği Örgütünün Olası Etkileri" konulu sunumunu yap-
ması için kürsüye davet etmiştir. 

Sayın AKTAŞ, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü politikasının Kıbrıs meselesine 
etkisinden bahsedeceğini söyleyerek birtakım düşüncelerini belirtmek istemiştir. 
Türkiye’nin son zamanlarda bütün enerjisini Orta Doğu’ya ve açılım politikalarına 
yoğunlaştırmışsa da bir nebze de olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne odaklaşma-
sı önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Sayın AKTAŞ, şunları söylemiştir: “Geçmi-
şi bilerek bugünü yorumlamak önemli bir şeydir; ama geleceği de algılamamız ve 
stratejik öngörülerde bulunmamız da gerekecektir. 

Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü içerisinde olursa Avrupa Birliği, diğer birlikler açı-
sından baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma açısından yeni 
faydalar getirir mi sorusuna cevap arayacağız. Kuzey Kıbrıs’ın tanınma sorunsalına 
bakıldığında, resmi bir devlet olarak sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanın-
maktadır. İslâm Konferansı Örgütü tarafından fiilî olarak tanınmıştır. Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne gelecek olursak; birlik 2001 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyo-
nu, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan tarafından Şanghay’da kurulmuştur. Örgüt 
üyelerine ek olarak da Türkiye, Beyaz Rusya ve Sri Lanka’ya diyalog partnerliği statü-
sü verilmiştir. Hindistan, İran, Moğolistan, Afganistan ve Pakistan ise gözlemci ülke 
statüsündedirler. Türkiye’nin diyalog ortaklığının uzun bir süre sonunda 2012 yılında 
kabul edildiğini görüyoruz. Aslında Türkiye’nin örgüte kabul edilmesi 2002 yılından 
bu yana üç defa müracaat etmesine rağmen kabul edilmemiştir. En son 2011 yılında 
tekrar başvuran Türkiye, 2012 yılında kabul edilmiştir. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 
Kıbrıs’ın tanınmasına yönelik olası yaklaşımlarına bakıldığında, Rusya’nın ve Çin’in 
açık politikaları nedeniyle yeni devletlerin tanınma konusunda şüpheli davrandıkları 
ortadadır. Yani Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma-
sı zor görünmektedir. Kosova buna örnek olarak gösterilebilir. Tabiî ki Kosova’yı yüze 
yakın ülkenin bağımsızlığını tanınmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
sadece bir ülke tarafından tanınması da düşündürücüdür. 
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İşbirliği Örgütü’nün ne kadar etkili ve yararlı olabileceği şimdilik şüpheli görünmek-
tedir. İnşallah Türkiye bu gücünü sürdürdüğü sürece veya uluslararası örgütlerde 
yer aldığı müddetçe K.K.T.C.’nin tanınması için çok daha güzel adımlar atılacağı he-
yecanı ve ümidi taşıyorum” diyerek sözlerini tamamlamıştır. 

Oturun Başkanı, üçüncü olarak K.K.T.C. Cumhurbaşkanı eski Müsteşarı Sayın 
Ergun OLGUN’u “Kıbrıs Çıkmazında Değişimi Kolaylaştırabilecek Dinamikler ve 
Uzlaşıyı Engelleyen Unsurlar” konulu sunumunu yapması için kürsüye davet 
etmiştir. 

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Sayın OLGUN, Rum tarafının sahip 
olduğu tanınmış devlet statüsünden vazgeçmek niyetinde olmadığına dikkat çek-
miş ve bu yüzden “Kıbrıs’ta federal devlet planlarının hayalden öteye geçemeyece-
ğini” belirtmiştir. 

Ayrıca Sayın OLGUN, İngilizlerin, üslerini korumak için herhangi bir anlaşmaya sıcak 
bakmadığını ve Kıbrıs’ta uygulanacak iki önemli politika olduğuna dikkat çekmiştir. 
Bu politikanın biri havuç politikası, diğeri de sopa politikası olduğuna vurgu yapan 
Sayın OLGUN, sözlerini şöyle sürdürmüştür. 

“Havuç politikası, bir uzlaşma olması halinde tarafların menfaatleri halinde ileri 
sürülür. Sopa politikası, mevcut durumdan rahatsızlık duyulması ve değiştirmeye 
zorlanmasıdır. Türkiye’nin Kıbrıs’ta petrol araması, sopa politikasına örnektir. Hidro-
karbon konusu, hem sopa, hem de havuç politikalarına örnektir. Havuç politikası, 
yani boruların Türkiye üzerinden piyasaya sunulması, sopa politikası ise Türkiye’nin 
kıta sahanlığıdır. K.K.T.C.’nin tanınması için Rumlarla medenî bir şekilde ayrılmanın 
daha doğru olacağı kanaatindeyim. K.K.T.C.’yi ilan ettik, federasyon konuştuk, kon-
federasyon konuştuk; daha sonra Annan Planı’nı destekledik. Ancak hep bir eksiklik 
vardı; bu eksiklik stratejimizdi. Başka bir sorunumuz daha vardı. O ise müttefik eksik-
liğidir. Büyük devletleri yanımıza çekebilecek stratejiler belirlememiz gerekir. Fırsat-
larımızdan en önemlisi Rum kesiminin ekonomik olarak batmış durumda olmasıdır. 
Bunu iyi değerlendirmek lazımdır. K.K.T.C.’nin müzakere sürecinden kurtulması öyle 
kolay bir şey değildir. Fakat bazı şartlarımız olabilir. Bu şartlardan birincisi muhak-
kak bir takvimin uygulanmasıdır ve bu takvimde herhangi bir anlaşmaya varılmaz-
sa, BM’nin artık başka opsiyonlara kapı açmasını sağlamak olmalıdır. 

İkincisi ise bu müzakerelerin iki ayağının olması gerektiği konusudur. Birinci ayağı 
siyasî, ikinci ayağı ise karşılıklı olarak sınırlamaların kaldırılması gibi bir paketin mü-
zakerelerde olması gerekecektir. Bunun dışında KKTC’nin kendi ev ödevleri de vardır. 

Bu ödevlerden en önemlisi ekonomisini güçlendirmesi ve bir yol haritasının belir-
lenmesi” olduğuna dikkat çeken Sayın OLGUN, sözlerini bu ifadelerle bitirmiştir. 
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eski Başkanı Sayın İsmail BOZKURT’u “KKTC’nin Siyasal Yapısı, Çıkmazlar ve Çı-
kış Yolları” konulu sunumunu yapması üzere kürsüye davet etmiştir. 

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Sayın BOZKURT şunları söylemiş-
tir. “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti konfederal bir devlettir. Siyasal yapısı başkanlık siste-
midir. Ancak bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık sistemi tarzında 
değildir. Kıbrıs Cumhuriyet’i yıkıldıktan sonra dört yıl genel komiteyle yöneltildik. 
1967-74 yılları arasında Kıbrıs Türk Yönetimi başa geçti. O dönemde öngörülen 
sistem, yarı otoriter başkanlık sistemidir. Başka bir deyişle çifte başkanlık sistemi 
diyebiliriz. 

1974’ten sonra anayasa hazırlanarak meclis açılmıştır. 1983’te K.K.T.C. kurulmuş-
tur. Cumhurbaşkanı halkın lideri olarak bilinir ve rejim, tam katıksız parlamenter 
bir cumhuriyet olarak tanınır. Elli kişilik bir parlamentomuz vardır. 1974 yılından bu 
yana KKTC’de yaklaşık kırk siyasal parti kurulmuştur. Bugün mecliste sadece dört 
parti bulunmaktadır. Özellikle uzun zamandan beri adada popülist bir siyasal ya-
pıya sahiptir. Mekanizma tamamen rant sağlamaya yönelik oluşmuştur. K.K.T.C.’de 
iktidar anlayışı, istihdam elde etme anlayışından başka bir şey değildir. Oligarşik 
değişmez partilerdeki, değişmez milletvekilleri vardır. K.K.T.C. halkı maalesef bellek 
kaybına uğramıştır; devlete güveni kalmamıştır. 

K.K.T.C. eğitim sistemi K.K.T.C. vatandaşı yaratmıyor, ne olduğu belirsiz bireyler ya-
ratıyor” diyerek konuşmasını sonlandıran Sayın BOZKURT, bu türden meselelerin 
çözümlenmesi halinde başarıya ulaşmanın hiç de zor olmayacağını dile getirmiştir.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturuma başkanlık eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, ilk olarak Gazi 
Üniversitesi’nden Sayın Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK’i bildirisini sunması için 
kürsüye davet etmiştir. 

Sayın TAMÇELİK, “Kıbrıs’ta Gali Fikirler Dizisi’nde Müzakere Süreci ve Temel Özellikleri” 
başlıklı sunumunda Gali Fikirler Dizisi’nin Kıbrıs’taki gelişim sürecinin ve müzakere 
yapısının özelliklerini ele alınmıştır. Bundan hareketle BM Genel Sekreteri’nin or-
taya koyduğu kapsamlı planın analitik değerlendirilmesini yapan Sayın TAMÇELİK, 
tarafların tutum analizlerinin hangi boyutta kilitlendiğini göstermiştir. Ardından 
Annan Planı sürecinde meydana gelen çatışma alanlarını ve müzakere süreçlerinin 
analiz etmiştir.

Kıbrıs meselesine yönelik fonksiyonel ve davranışçı açıdan yapılan incelemelerin 
nasıl olduğuna değinen Sayın TAMÇELİK, siyasal kararların kimler tarafından, na-
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rolünü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisini, siyasal değişim ve gelişim so-
runlarını, bunların ana odak noktalarının neler olduğunu belirtmiş ve bunlarla ilgili 
belli başlı alt konuları ortaya çıkarmıştır.

Bu yönüyle 1992 yılında ortaya çıkan Fikirler Dizisi’nin, Kıbrıs’ta çözümün temelini 
oluşturan ve üzerinde mutabık kalınan ilk plan olduğuna dikkat çeken Sayın TAM-
ÇELİK, ardından Annan Planı’na geçmiş ve belirli konularda derinlemesine analizler 
yapmıştır. 

Buna göre adadaki halkların ilişkileri, azınlık-çoğunluk niteliğinden ziyade, kuru-
lacak Federal Devleti’nde iki toplumunun ilişkisi niteliğinde olacağına yoğunlaşan 
Sayın TAMÇELİK,  aranan çözümün, her iki toplum tarafından karara bağlanması 
ve her ikisince de kabul edilmesiyle gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Ayrıca her bir 
toplumun kültürel, dinî, sosyal ve dil kimliğine saygı gösterilmesi de esaslardan bi-
risi olduğuna dikkat çekmiştir. 

Görünen odur ki, sorununun çözümüne ilişkin temel kabul edilen Gali Fikirler Dizisi, 
aslında bilinen anlamda bir federasyon içermediğine vurgu yapan Sayın TAMÇELİK, 
her şeyden önce kurulmak istenen devlette yer yer konfederal, yer yer de federal 
unsurlar içerdiğini ifade etmiştir.

Bu yüzden Güvenlik Konseyi’nin 789 sayılı kararı kabul etmek veya reddetmek gibi 
bir durumun hasıl olması, ‘merkeziyetçi’ bir yolun takip edilmelisinden ileri gelece-
ğini, dolayısıyla da sonraları ortaya çıkan Annan Planı’nın, geçmişte alınan kararlar-
la ve temel ilkelerle değil, yepyeni bir bakış açısıyla ele alınması gerekeceğine vurgu 
yapmıştır. Bu açıdan BM belgeleri, genellikle oluşturulmak istenen izlenimin aksine 
‘kabulü’ ya da ‘reddi’ gereken bir “ültimatom” hâline dönüştürüldüğünü ifade etmiş-
tir. Sırf bu yüzden denebilir ki, Gali Fikirler Dizisi ve Annan Planı, bir anlaşma metni 
değildir. Aksine görüşmelere temel veya zemin oluşturacak bir müzakere belgedir.

Bu gerçekten hareketle Sayın TAMÇELİK, Gali Fikirler Dizisi’nin ve Annan Planı’nın 
ortaya çıkışını ve gelişim safahatını ele almış, ardından Fikirler Dizisi’nin ve Annan 
Planı’nın genel değerlendirmesini yapmış, son olarak da Fikirler Dizisi’nde ve An-
nan Planı’nda yaşananları ve tarafların pozisyonlarını değerlendirmiştir. 

Sonuç olarak Sayın TAMÇELİK, BM tarafından oluşturulan belgelerin barışı zorlayıcı 
belgeler olduğuna, başarıya ulaşamadığı takdirde büyük güven bunalımı yarataca-
ğına dikkat çekmiş ve soruna bizzat taraf olanlarca bunun hazırlanması gerektiğine 
vurgu yaparak konuşmasını sonlandırmıştır. 

Oturum Başkanı, üçüncü olarak Atılım Üniversitesi’nden Sayın Doç. Dr. Ulvi 
KESER’i bildirisini sunması için kürsüye davet etmiştir. 
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Ermenilerin fiilî olarak ayrışmasının 390 yıl (1570-1960) sonrasına dayandığını ifade 
eden KESER, Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethiyle başlayan dönemde tebaa olan Ermeniler, 
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra adada azınlık durumuna düş-
müşler ve iki toplumdan birini tercih ederek vatandaş olmak zorunda kalmışlardır. 
Bu yüzden Ermeniler, Rum tebaasına girmeyi tercih etmişlerdir. 

Sayın KESER, Ermenilerin ağırlıklı olarak 1909 Adana olaylarından sonra adaya göç 
ettiklerini belirtmiştir. Özellikle İngilizler, Çanakkale’den Türk savaş esirlerini ge-
tirdikten sonra Fransızlara ortak bir düşmana karşı savaştıklarını belirttiğini ifade 
eden Sayın KESER, İngilizlerin, Fransızlara Ermenileri Osmanlı’ya karşı kullanmaları 
için adada bir kamp kurmalarını teklif ettiğini ifade etmiştir. Bu kampın Monarga 
denilen bölgede kurulduğunu ve bu kamplarda 1915-1923 yılları arasında esir dü-
şen Türk askerlerinin tutulduğunu belirtmiştir. 

Sözlerinin devamında Sayın KESER, dönemin Fransız Akdeniz Bölge Komutanı’nın 
“düşünülmesi dahi Osmanlı’yı tedirgin edecek” diye tabir ettiği, bizim de yakın tarihi-
mize La Légiond Orient (Ermeni Doğu Lejyonu) diye geçen ve özellikle 30 Ekim 1918 
sonrası Çukurova bölgesindeki faaliyetlerinden dolayı Anadolu insanının Ermeni 
İntikam Alayları adını verdiği Ermeni komitacıların Fransız askerî üniformalarını 
giydiklerini ve Fransız bayrağı altında Türkleri katletmeye yönelik girişimlerinin ol-
duğunu söylemiştir. Sayın KESER, Kıbrıs’taki Türkleri toplamaya, esir kamplarındaki 
Türkleri kurtarmaya, Ermeni Doğu Lejyonu’nun faaliyetlerini sabote etmeye çalışan 
ve İngiltere’nin tepkisini çeken Dr. Behiç Bey’in ve eşinin kurulan bir kumpas sonucu 
idam edilerek ortadan kaldırıldığını ifade etmiştir. 

1916 yılında çeşitli ülkelerden adaya gelen Ermenilerin 2427 tanesinin Anadolu’dan 
getirildiğini tespit eden Sayın KESER, ayrıca Mondros Mütareke’sinden sonra Çu-
kurova bölgesini işgal eden Fransız gücünün neredeyse tamamının Ermeni Doğu 
Lejyonu’nda eğitimden geçen Ermenilerin bu Ermeniler olduğuna dikkat çekmiştir. 
Ne var ki Ermenilerin itaatsizliklerinden ve disiplinsizliklerinden dolayı askerlikleri-
nin bittiğini ve sonrasında dağa çıkıp komitacı durumuna düştüklerini ifade eden 
Sayın KESER, konuşmasına son vermiştir. 

Oturum Başkanı, dördüncü olarak K.K.T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv So-
rumlusu Sayın Mustafa Kemal KASAPOĞLU’nu bildirisini sunması için kürsüye 
davet etmiştir. 

Sayın KASAPOĞLU, Kıbrıs’ta özellikle de Baf bölgesinde bulunan cami ve vakıf bi-
nalarının ne durumda olduğunu ve bunların sayısal verileri ile birlikte geçmişleri 
hakkında bilgi verdiği sunumunda dikkate değer birçok bilgi vermiştir. 

Sayın KASAPOĞLU, yaklaşık üç sene önce oluşturulan ekiple birlikte çalışmaya baş-
ladıklarını belirterek, Kıbrıs’taki arşivlerin düzenlenmesi ve Osmanlı kaynaklarının 



391

20
13

 K
uz

ey
 K

ıb
rıs

 G
el

ec
eğ

in
 P

la
nl

an
m

as
ıtercümesi yapılmaya başladığına dikkat çekmiştir. Ayrıca 1995’te başlayan ve 2005 

yılına kadar süren ikili ve üçlü protokollerle tamamlanan arşivlerin, transkripsiyon 
ve tercümesi noktasından hareketle sicillerin tercüme edilmeye başladığını ve bu 
işlemlerden sonra ortaya çıkan verilerin çok çarpıcı olduğunu belirtmiştir. 

Örneğin 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin destelediği bir araştırmada, Baf’ta 
araştırmalar yaptıklarını ve bu araştırmalardan sonra 604 vakfiyenin bulunduğuna 
dikkat çekmiştir. Ancak daha şümullü araştırma yapmak için oluşturulan yeni ekibin 
çalışmalara başlamasıyla birlikte bu vakfiye sayısının iki binlere ulaştığı görülmüş-
tür. Böylece vakıf malları, çiftlikler ve benzeri birtakım ayrışmalar olsa da bölge böl-
ge incelenmeye başlandığını belirtmiştir. 

Özellikle Sayın KASAPOĞLU’nun üç sene boyunca bizzat Baf bölgesini gezerek 
buradaki vakıf mallarının ne durumda olduğunu ortaya çıkardığını ve ellerinde şu 
anda tapusal bilgiler de olmak üzere birtakım yeni bilgilerin de çıktığını söylemiştir. 
Ancak ortaya çıkarılan vakıf mallarının en önemli unsuru camilerin olduğu gerçeği-
ne dikkat çekmiştir. 

Rumların, ellerinde hiçbir nesnel veri olmadan ‘ikonlar çalındı’ gibi asılsız iddialarına 
rağmen bu çalışmalardan sonra Türklerin elinde, yok edilen köylerin envanterleri 
bulunduğunu, ancak bu veriler tam manasıyla kullanılamadıklarını dile getiren Sa-
yın KASAPOĞLU, bu çalışmanın verilerini ilgili mercilere verdiklerini, ne var ki layığı 
veçhile kullanamadıkları için üzgün olduklarını belirtmiştir. 

Özellikle Baf ve camiler üzerinde bu çalışmalar yapılırken, Kıbrıs’taki inşaat sektö-
ründe hem Osmanlı’nın hem de gayrimüslimlerin etkin olduğu gözlemlendiğini 
belirten Sayın KASAPOĞLU, Kıbrıs’ta Osmanlı eserleri ve son dönem basılan kitap-
larda Türklerin inşaat sektörüne girişi 1940-1950’li yıllardan sonra olduğu görünse 
de arşivlerdeki belgeler çevrildiğinde bu tarihin 1930’lu yıllara tekabül ettiği tespit 
edilmiştir. 

Yok edilen köylerin kamu malları arasından en çok camiler üzerinde durulması ge-
rektiğini ve tarihsel sürecine bakıldığında 1950’li yıllarda evkaf dairesinin Rum mi-
marlarla çalıştığını belirten Sayın KASAPOĞLU, Baf bölgesinde Ulu Cami, Aspiroa 
Camii gibi İran tarzı camilerin de var olduğuna dikkat çekmiş ve bunun yanı sıra 
Arap (sahra) ve Osmanlı (mescit) tarzı camilerin bulunduğuna da vurgu yapmıştır. 

Öncelikle Baf bölgesinde bulunan Türk köylerinin tamamının Türk mü, yoksa kar-
ma mı olduklarıyla ilgili araştırma yapıldığını belirten Sayın KASAPOĞLU, 67 Türk 
köyünün 43’ünün tamamının Türk, 23-24 tanesinin karma olduğunu ifade etmiştir. 
Ancak Baf bölgesindeki Türk köylerinin çoğu terkedilmiş olduğu için fotoğraflan-
masında sıkıntılar yaşanmış, camilerin yeri kolayca tespit edilemediği belirtilmiştir. 
Bu yüzden camilerin yeri bulunurken, Rum yaşlılardan ve eski haritalardan yardım 
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da fotoğraf çekilmiştir. 

Sayın KASAPOĞLU’nun dikkat çektiği bir diğer husus ise araştırma yapılırken köy-
lerin sadece 4 tanesinde caminin kiliseden döndürme olduğu ve Osmanlı’nın 
Kıbrıs’ta çok büyük mimarî eserler oluşturmadığı gün ışığına çıkartılmıştır. Aslında 
Osmanlı’nın Kıbrıs’ta çok büyük mimarî eserler oluşturmamasının nedeni, zamanın 
nüfusuna göre hareket etmesi ve bu nedenle küçük mescitler inşa etmişsidir. Böyle-
ce artan ihtiyaca göre bunların camiye dönüştürülmüş olmasından kaynaklanmak-
tadır. Örneğin Baf bölgesindeki camilerin yarısına yakınında, caminin temel özelliği 
olan minarenin bulunmaması, buna örnek olarak verilebilir. Buradaki camilerin iç ve 
dış yapısında birçok çeşitlilik, istatistik verilerle açıklanmıştır. Kaldı ki İngilizlerin ev-
kaf dairesini aldıktan sonra farklı milletlerden mimarlarla çalıştığı için bu çeşitliliğin 
oluştuğunu söylemek de mümkündür. Türk mimarlar, Osmanlı hane tarzı tek odalı 
mescitler yaparken; yabancı mimarların kilise tarzı enine ve boyuna dikdörtgen şe-
kilde ibadethaneler yapması bu çeşitliliği açıklamaktadır. 

Oturum Başkanı, son olarak Sayın Dr. Dinora Zhumatayeva bildirisini sunması için 
kürsüye davet etmiştir. 
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Program

10.30-12.00 Açılış ve Protokol Konuşmaları

Hikmet EREN / EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut ÖZÇINAR / Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı 

Mustafa AK / Keçiören Belediye Başkanı 

Feramuz ÜSTÜN  / T.B.M.M. Gümüşhane Milletvekili  

Mutlu ATASAYAN / K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanı

12.00-12.15 Barış Suyu Projesi Tanıtım Filmi

12.30-13.30 Öğle Yemeği

"2013 KUZEY KIBRIS’TA GELECEĞİN PLANLANMASI"
Çalıştay - 13 Nisan 2013 
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ı 13.30-15.30 I. Oturum        

  Başkan: Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK / Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Ata ATUN / Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
“Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Taşımacılık Faaliyetlerinde Lojistik Destek 
Sağlaması”

 • Prof. Dr. Hayati AKTAŞ ve Arş. Göv. Çağla TUNA
 • - Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi   

 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi  
 "K.K.T.C.'nin Tanınma Sorunsalına Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Olası Etkileri"
 • Ergun OLGUN / KKTC Cumhurbaşkanı Eski Müsteşarı  

 “Kıbrıs Çıkmazında Değişimi Kolaylaştırabilecek Dinamikler ve Uzlaşıyı
 Engelleyen Unsurlar”
 •  İsmail BOZKURT / KIBATEK Vakfı Onursal Başkanı  

 “K.K.T.C.’nin Siyasal Yapısı, Çıkmazları  ve Çıkış Yolları”

16.00-16.30 İkram

16.30–18.10 II. Oturum
  Başkan: Prof. Dr. Hayati AKTAŞ 
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK / Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
 “Kıbrıs’ta Gali Fikirler Dizisi’nde Müzakere Süreci ve Temel Özellikleri”
 • Doç. Dr. Ulvi KESER / Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi 

 "Ermeni Doğu Lejyonu’ndan Kanlı Noel Sürecine Kıbrıs’ta Ermeni
 Toplumuna Kesitsel Bir Bakış (1915-1963)”  
 • Dr. Dinora ZHUMATAYEVA / Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ünv. 

"Kıbrıs Meselesinin ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Sovyetler Birliği 
Kamuoyuna Yansıması"

 • Mustafa Kemal KASAPOĞLU / K.K.T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşiv Sorumlusu 
“Baf'taki Türk Camileri"

 • Dr. Cezmi TEZCAN / Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 “1848-55 Yıllarında Mağusa, Tuzla ve Girne’de Osmanlı Askerî Gücü”
 • Hamdi BİRGÖREN / Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 “Kıbrıs’ta Mevlevilik”

18.10-19.00 Tartışma

19.00-19.30 Sonuç Bildirisi

19.30   Akşam Yemeği 

Yer: İlci Residence Hotel / Maltepe-Ankara 
              
Tarih:  13 Nisan 2013 / Cumartesi
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Mutlu ATASAYAN / K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanı

Feramuz ÜSTÜN  / T.B.M.M. Gümüşhane Milletvekili  
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Mahmut ÖZÇINAR / Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı 

Hikmet EREN / EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı
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Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK / Çalıştay Genel Koordinatörü
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Kuzey Kıbrıs

20
13 Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK (Editör)

Türkiye’nin 
Kıbrıs gibi millî bir davada, ge-

rek resmi kuruluşları, gerekse sivil toplum örgüt-
leri, bugüne kadar birçok çalışmalar yapmışlardır. Ancak bu 

çalışmalarda, teknik ve bilimsel verilerin eksikliği hep dikkati çekmiştir. 
Bu yüzden Kıbrıs’la ilgili olarak geleceğe yönelik vizyonun oluşturulmasında, 

hedeflerin belirlenmesinde ve bununla ilgili yöntemlerin geliştirilmesinde, bu verilere 
her zamankinden çok ihtiyaç bulunmaktadır. 

Özellikle Kıbrıs meselesinde sürekliliği sağlamak için bu konuda geleceğe yönelik stratejik yak-
laşımların öne çıkartılması, bilimsel toplantılarla bunun ifşa edilmesi, yayınlarla tebliğ edilmesi ve 

istifadeye sunulması temel amaçlardan olmuştur. 

Bu gerçekten hareketle Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği olarak Kuzey Kıbrıs çalıştaylarının üçüncüsü 
13 Nisan 2013 tarihinde ve “2013 Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması” adlı Çalıştay, Ankara’da gerçek-
leştirilmiştir.

Bu Çalıştay’da sunulan bildirilerle, katılımcıların savunduğu fikirlerle ve devlet ricalinin ortaya koyduğu 
plânlarla, Kıbrıs’a dair bilgileri yeniden tanımlamak, yeni ihtiyaçlara göre uyarlamak, algılamaları değiş-
tirmek veya yol gösterici verilere dönüştürmek mümkün olmuştur.

Dolayısıyla elinizdeki bu kitap, Çalıştay’da sunulan bildirilerin bir araya getirilmesiyle bu amaca bir 
nebze olsa da hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bu çalışmayla birlikte Türkiye’yle 

K.K.T.C.’nin kültürel bağlarının geliştirilmesini, ekonomik olarak katma değer üretilmesi-
ni, yanlış algılamaların değiştirilmesini ve sosyal bağların güçlendirilmesini, K.K.T.

C.’deki yüksek potansiyelin üretime dönüştürülmesini, değişen ekonomik, 
sosyal ve siyasal şartlara göre tavır belirlemede stratejik yaklaşım-

ların belirlenmesini sağlamak gibi bir amaca hizmet etmek 
istediğimizi de belirtmeliyiz.

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK / Editör

Estergon Türk Kültür Merkezi No:12
Tepebaşı-Keçiören/ANKARA-TÜRKİYE

Telefon: +90 (312) 358 94 49
www.ekoavrasya.net Y A Y I N L A R I
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