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ÖNSÖZ 

Kıbrıs 1571-1914 yılları arasında Osmanlı, 1914-1960 yılları arasında 

İngiliz egemenliği altında yaşadıktan sonra 1960 yılında bağımsız bir Cum

huriyet olmuştur. 

Adanın Yunanistan'a ilhak edilmek istenmesi adadaki Türkler ile 

Rumlar ve Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs Sorunu diye bilinen 

mücadele ve çatışmaları ortaya çtkannıştır. 

Kıbrıs'ın daha önce Türkiye'ye ait bulunması, stratejik önemi, adada 

yaşayan Türk toplumuna karşı girişilen baskı ve insanlık dışı hareketler 

Türkiye'yi Kıbrıs Uyuşmazlığına taraf yapmıştır. 

Kıbrıs'ın l 878'de İngiltere'nin idaresine verilmesinden sonra Yunanis

tan adanın kendisine katılmasını amaçlamış amacına ulaşmak için her yolu 

denemiş, bunun yanında adadaki Türkleri katlederek tümüyle yok enneye 

çalışmıştır. Ancak Anavatan bu olaylara göz yummayarak 1974 yılında 

adaya iki harekat düzenlemiştir. 

Tezimde Türkiye'yi bu harekata götüren nedenleri ve olayları incele

meye çalıştım. İncelememdeki büyük katkıları ve beni yoksun 

bırakmadıkları destek için Prof.Dr.Toktamış A TEŞ'e ve Prof.Dr. Erol 

CİHAN'a teşekkür ederim. 

Nermin Keleş 



GİRİŞ 

Tezimin konusu olan Kıbrıs Sorunu adanın -L878'de İngiltere'nin idare

sine verilmesinden l 974'te Kıbrıs Barış Harekatına kadar olan dönemi kap

samaktadır. 

l878'de Osmanlı Rus Savaşının yenilgiyle sonuçlanmasından sonra 

ada İngiltere'nin geçici idaresine verilmiş ancak İngiltere l 914'te adayı 

haksız bir şekilde ilhak etmiştir. 

Yunanistan 1878'den itibaren adayı kendisine bağlamaya çalışmıştır. 

Yunanistan'm amacı günümüze kadar değişmemiş fakat bu devletin amaca 

gitmekte izlediği yollar değişmiştir. 

Adanın coğrafi önemi. Türkiye'ye yakınlığı"ve adadaki Türk nüfusu 

nedeniyle Türkiye Kıbrıs konusuyla yakından ilgilenmek ve Kıbns 

Türklerini desteklemek zorunda kalmıştır. .., 

Günümüzde çeşitli yollarla adadaki Türklerin söz hakkı bulunmadığı 

savunulmakta bunun ardında ise adanın Yunanistan'a bağlanması amacı 

yatmaktadır. 

Tezimde. Kıbrıs Barış Harekatının ve Kıbrıs Türklerinin haklılığını 

olaylarla. öne sürülen tezlerle incelemeye çalıştım. 

Tezim on bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde; Kıbrıs'm coğrafi konumu, Türk_iye, İngiltere ve Yu

nanistan için önemi, Kıbns'ın Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar 

tarihçesi ve Osmanlı İmparatorluğu idaresinde Kıbns'ın yönetimi İkinci 
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bölümde: Adanın l 878'de İngiltere'nin geçici idaresine verilmesinden l 914 

yılında İngiltere'nin adayı ilhak etmesine kadar olan dönem: 

Üçüncü bölümde: l 914-1939 yıllan arasında Kıbrıs'ta İngiliz 

yönetimini. Kıbrıs'ın Yunanistan'a önerilmesini, !.Dünya Savaşı sonunda 

imzalanan anlaşmalarda Kıbrıs'la ilgili düzenlemeleri adadaki toplulukların 

İngiltere ve Türkiye ile ilişkilerini. 

Dördüncü bölümde: Akel'in doğuşu ve politikasını, 

Beşinci bölümde: il.Dünya Savaşından sonra Kıbrıs'ın İngiltere için 

önemini bu arada l 947'den l 957'ye kadar Amerika:nın Kıbrıs'a stratejik 

bakışını, 

Altıncı bölümde: Enosis Hareketinin Kıbrıs'ta Hız Kazanmasını ve 

Kıbrıslı Türklerin Enosisçilere nasıl tepki gösterdiğini. 

Yedinci bölümde: Yunanistan'ın konuyu İngiltere ile görüşerek 

çözememesi nedeniyle BM'e başvurması. 

Sekizinci bölümde: Türkleri kati ederek tümüyle yok etmeye çalışan 

EOKA'nın kuruluş ve eylemleri ile Türkiye'nin soruna taraf olduğunu 

Londra konferansında göstermesi, 

Dokuzuncu bölümde: Kıbrıs Cumhuriyetinin nasıl kurulduğu, 

Onuncu bölümde: l 960'tan 1974 yılına kadar tarafların tutum ve tezle

rı ile Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği barış harekatlarının nedenleri ve 

barış harekatına götüren olaylar incelenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1878 YILINA KADAR KIBRIS TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ 

1 .. Kıbrıs'ın Coğrafi Durumu 

Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan, merkezi bir bölgede bu

lunan Kıbns Akdeniz'in Sicilya ve Sardunya adalarından sonra üçüncü 

büyük adasıdır. Adanın yüzölçümü 9283 kın2'dir. 

Kıbns 34.33"-35.41" Kuzey Enlemleri ile. 32.20"-34-35" Doğu 

Meridyenleri arasında yer alır. 

Adanın Türkiye'ye olan uzaklığı en yakın yer olan Mersin limanına 40 

mildir ( 40 mil= 65 km). 

Türkiye'den sonra adaya en yakın yer 78 km uzaklıkla Suriye'dir. 

Kıbns'ta yazlan sıcak ve kurak, kışlan ise ılık ve yağı~lı geçen Akde

niz iklimi hakimdir. 

Kıbrıs adası dağlık bir ülkedir. En)'üksek dağı Trodos (Karlıdağ)'tur. 

İlkçağın başlangıcında Kıbrıs'ın dağlık alanlarının ve ovalarının or

manlar ile kaplı olduğu bilinmektedir. Fakat daha sonralan Kıbns'ta bol bu

lunan bakır ve gümüş madenlerinin işletilmesi ile gemi inşaatı nedeniyle 

kesilen ağaçlar yüzünden ormanlar tahrip edilmiştir.· 

Adada çok miktarda zeytinlikler mevcut olup narenciye çeşitleri de 

boldur. Kıbrıs, bağları ve bu bağların üzümünden yapılan beyaz Şarabı ile 
ünlüdür (1 ). 

( l) H.Fikret Alasya, Kıbrıs Tarihi, Ankara, 1966, s. l O. 



4 

2- Kıbrıs Adasının Önemi 

a) Türkiye İçin Önemi 

Kıbns'ın Mersin ve İskenderun limanlarına yakınlığı gözönünde bu

lundurulacak olursa Türkiye'nin güney kıyıları ·ile• İskendenın'un limanın 

emniyeti için Kıbrıs adasının stratejik önemi bulunmaktadır. 

Kıbns'm Anavatan'ın güvenliği açısından olan önemini ilk belirten 

önderimiz Atatürk'tür. Anayurdun güneyinde yapılan askeri tatbikatı 

izleyen Atatürk. komutanlara şu soruyu yöneltir: "Türkiye'nin yeniden işgal 

edildiğini ve sadece bu bölgede mukavemet edildiğini farz edelim. bu tak

tirde ikmal yolu ve imkanlarımız nelerdir?". Komutanların cevaplarıyla tat

min olmayan Atatürk, masadaki haritada pannağını Kıbrıs adası üzerine 

koyarak şöyle demiştir: "Efendiler! Kıbrıs düşman elinde bulunduğu· 

sürece, bu bölgenin ikmal yollan tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada 

bizim için önemlidir" (2). 

Kıbrıs tarihi, coğrafi, iktisadi, askeri ve stratejik noktalardan Anado

lu'ya bağlıdır. Her bakımdan Türkiye ile bir bütün teşkil etmektedir. Bu ne

denle Kıbrıs'taki politik ve hukuki değişiklikler Türkiye'yi çok yakından il

gilendirmektedir. 

Yunanistan'ın Türkiye ve Kıbrıs üzerindeki emelleri birçok kimse 

tarafından bilinmektedir. Kıbrıs Yunanistan'ın amaçlarını gerçekleştirmede 

bir basamaktır. Daha sonra sıra Batı Anadolu ve İstanbul'a gelecektir. 

(2) Derviş Manizade, 65 Yıl Boyunca Kıbrıs, Yazdıklarım.' Söylediklerim. İstanbul. 

1993, s.366. 

.-
·.• 
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b- İngiltere Açısından Önemi 

İngiltere'nin Kıbrıs politikası tarihte günün şartlarına göre değişim 

göstermiştir. 

İngiltere'nin sömürge imparatorluğu olduğu dönemde Hindistan ile 

İngiliz imparatorluğunun merkezi arasındaki ulaşım yolu İngiltere için çok 

önemliydi. Osmanlı devletinin güçlü olduğu dönemde, İngiliz imparator

luğunun varlığını tehdit etmeden bu yolun önemli bir bölümünde 

güvenliğin sağlanması işini Osmanlı devleti yürütebiliyordu. Ancak Os

manlı devletinin gerileme döneminde, İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki 

varlığının tehlikeye düşmesi üzerine bu devlet bir takım tedbirler almaya 

başladı. Bu tedbirlerden biri de Akdeniz'de önemli bir konuma sahip olan 

Kıbrıs'ı ele geçirmek oldu. 

c- Yunanistan Açısından Önemi 

1829 yılında imzalanan Edime Antlaşmasıyla bağımsız bir devlet olan 

·, Yunanistan mümkün olabildiği kadar yayılmak, "Megola İdea"yı yani; "iki 

kıtaya uzanan ve büyük denizlere açılan" bir bölümü Asya'da, bir bölümü 

Avrupa'da olan Büyük Yunanistan'ı gerçekleştirme düşüncesiydi. O neden

le Yunanistan için Kıbrıs adası bir basamakıır. Bu yüzden türlü politik 

oyunlarla Kıbrıs'ı ele geçirmeyi amaçlamaktadır. 

J. Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu Tarafından Fethine Kadar 
Tarihçesi 

Kıbrıs'ın ilk halkı Asya'dan gelmiş ve medeniyeti bu adaya getirmiştir. 

Yapılmış olan kazılar bunu ispatlamaktadır. 

Kıbrıs'ın bilinen en eski adı Alasia'dır. (El amarne ve Boğaz tabletleri 

M.Ö. il. bin yılı) 
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Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'e hakim bir noktada bulunduğundan tarih 

boyunca çoğunlukla Anadolu'ya hükmeden milletlerle ortak bir yönetim 

altında yaşamıştır. 

M.Ö. 1500 yıl öncesinden başlamak üzere Kıbrıs'a hükmeden devlet 

ve 'milletler şunlardır: 

İlk önce 50 yıl Hititler, 150 yıl Mısırlılar, tekrar 320 yıl Hititler, 300 

yıl Fenikeliler, 150 yıl Asurlular, tekrar 45 yıl yine Mısırlılar, daha sonra 

Perslerin Mısır'ı zaptetmesinden sonra ada 200 yıl Perslerin idaresinde 

kalmış, Makedonya kralı İskender'in Persleri mağlub etmesi üzerine 10 yıl 

İskender'in elinde kalan Kıbrıs daha sonra M.Ö. 62 yılında Roma impara

.torluğunun idaresine geçmiştir. Roma imparatorluğunun ikiye 

ayrılmasından sonra ada vergi vermek suretiyle Doğu Roma imparator

luğuna bağlanmıştır. Doğu Roma imparatorluğunda Rumca'nın resmi dil 

olarak kabul edilmesi sonunda Rumca dilini ve Doğu Roma'nın Ortodoks

luğu kabulü dolayısıyla da. Kıbrıs adasında yaşayan, çeşitli milletlerden 

oluşan Kıbrıs halkı, Rumca konuşan Ortodoks dinine bağlı bir toplum 

olmuştur. Buradan anlaşıldığı gibi Kıbrıs Rumları'nın Yunanlılıkla hiçbir 

ilgisi yoktur. 

Adaya ilk İslam seferi halife Hz. Osman zamanında Şam Valisi 

Muaviye tarafından yapılmış ve bu seferden sonra Kıbrıs İslam devletine 

vergi vermeye başlamıştır. Bu sefer sırasında Hz. peygamberin halası 

(Umrnül Haram) Lamaka civarında attan düşerek şehit olmuştur. 

il. İslam seferi ise adaya müslümanların yerleşmesiyle sonuçlanmıştır. 

Bundan sonra halife Abdülmelik ile Bizans imparatoru Justianus 

arasında Kıbrıs'tan alınan vergiyi paylaşma konusunda bir anlaşma 

yapılmıştır. 
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İngilizlerin adaya ilk gelişleri ise M.S. 1191 yılında haçlı seferleri 

sırasında İngiltere kralı Arslan Yürekli Richard'ın Kıbrıs'ı zabt etmesiyle 

olmuştur. Kıbrıs daha sonra Lusignan sülalesine devredilmiştir. 

1192 yılından 1489'a kadar Kıbrıs'a hükmeden Lusignanlar 

döneminde adada Katolikler hakim olmuştur. Ortodoks başpiskoposluğu 

ortadan kaldırılmış ve kiliseleri kapatılmış olduğundan ortodokslar ancak 

mağaralarda gizli olarak ibadet edebilmişlerdir. Fakat Lusignanlar 

zamanında ada, kültür, sanat ve ticaret bakımından çok gelişmiştir. 

Doğu Akdeniz'de önemli bir stratejik mevkiide bulunan Kıbrıs 1489 

yılında Venedik şövalyelerinin eline geçmiştir. Bu dönemde Kıbrıs en kötü 

devrini yaşamıştır. Çünkü bir çeşit askeri işgal niteliğinde olan bu dönemde 

ada kültür, sanat ve ticaret kısaca her bakımdan geri gitmiş, ağır vergiler ve 

harplar dolayısıyla harap olmuştur. 

4- Osmanlı İmparatorluğunun İdaresinde Kıbrıs 

a) Kıbrıs'ın Osmanlılar Tarafından Feth Edilmesinin Nedenleri ·, 

1570 yılında Osmanlı imparatorluğunun sınırları doğuda İran'a ve 

Basra Körfezine, Kuzeyde Kının Hanlığı ile Don ve Volga nehirlerine. 

Batıda Adriyatik ve Yunan denizleri ile Orta Avrupa'ya, Güneyde 

Mısır'dan Fas'a kadar uzanmaktaydı. Tüm Karadeniz, Marmara, Ege denizi 

gibi Doğu Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğunun bir iç denizi gibi 

olmuştu. 

Bir dünya haritasına bakacak olursak Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de Ana

dolu, Suriye, Mısır arasında yer aldığını görürüz. Eğer herhangi bir devlet 

ile Osmanlı imparatorluğu arasında savaş çıkacak olursa Kıbrıs düşman 

devletler için askeri bir üs olabilir, Osmanlı devleti kolayca yenilgiye 

uğrayabilirdi. Bu nedenle Doğu Akdeniz'de Osmanlı devletinin askeri 

güvenliği için Kıbrıs'ın fethedilmesi gerekmekteydi. 
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Ekonomisi deniz ticaretine :bağlı olan Venedik bu ticaretin Türklerin 
eline geçmesini istemiyordu. O nedenle. Akdeniz1de ticaret yapan Türk ge
milerine engel olmaya çahşıyordu. Örneğin; Adriyatik denizinde ticaret 

. yapa~ Türk gemilerinin kaybolması üzerine .yapılan araştınna sonucunda 
bu işin Venedik korsanları tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır (3). 

Osmanlılar1 ın Kıbrıs1 1 felh etmesinin diğer bir nedeni de dini etkendir. 

Arapların Kıbns adasına yaptığı 24 seferden birinde Hz. Muham~ 
med1in süt halası şehit düşmüştür ve mezarı da· Kıbrıs adasında bulunmak
tadır (4). 

O nedenle Osmanlı devleti peygamber ailesinden birinin mezarının 
hristiyan bir ülkede olmasını istemiyordu. 

Ayrıca Venedik korsanlan Osmanlı hacılanna Mısır'a giderken zarar 
veriyor, yolculuklarına engel oluyorlardı. · 

Bu nedenler üzerine Şeyhülislam EbussuO.t 'efendiden fetva alınarak 
Venediğe savaş açılmasına karar verildi. 

b~ Kıbrıs'ın Fethi 

Kıbrıs Osmanlı padişahlarından [!.Selim döneminde feth edilmiştir. 

11.Selim Akdeniide Osmanlı egemenliğinin güçlendiği bir dönemde 
hükümdarlık yapmıştır. 

(3) Alas ya, a.g.e., s.18. 

( 4) Kıbııs'ın Fethi, ( l 570~ l 571 ), Genel Kut·may;·Buşkan lığı Yayın lan, Ankara, 1986, 

s.48. 
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_, 
1 n. Selim. daha şehzadeliği sırasında Mısır'dan kendisine yollnan 

atların Kıbns'ta bulunan korsanlarca el konulmasından sonra Padişah olur

sa adayı feth ettnek istiyordu. 

Padişah olunca, Akden.iz'deki·0s·manıı egemenliğini kuvvetlendirmek, 

ticaret yollannın güvenliğini ve deniz aşın eyaletler arasındaki bağlantının 
kolaylaştınlmasını sağlamak amacıyla bazı devlet adamlarının muhalefeti

ne rağmen (Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, siyasi ortamın uygun olına

ması, Süveyş Kanalını açma girişiminin gecikeceği, Kıbrıs adasının strate

jil< ve ekonomik önemi nedeniyle Avrupa devletlerinin bir Haçlı Seferine 

girişe bileceklerini öne sürerek seferin yapı lnıa sın ı istemediğini sö y l ü yordu) 
Kıbns1 ın fethine karar verdi. 

Osmanlı devletinin Kıbns'ın fethi için hazırlıklara başlaması üzerine 

Venedik Avrupa devletlerini Kıbns'ı korumak için yardıma çağırdı. 
Almanya, Fransa, Rusya, Avusturya, Lehistan ve İngiltere Türklerle barış 
ilişkilerini bozamayacaklarını o nedenle savaşa katılamayacaklarını bildir

mişler: buna karşılık İspanya, Cenova Malta Venediği deniz kuvvetleri ile 

destek le yecek.lerdi. Karşılığında Venedi ğin kazanın ası halinde topraklar 
savaşa katılan devletler arasında paylaşılacaktı. 

Serdarlığa Lala Mustafa Paşa, donanma komutanlığına Piyale Paşa 
atandı. Tarafların askeri güçleri karşılaştırıldığında Türk ordusunun, sevk 

ve idare, eğitim, disiplin bakımından olanaklarının maddeten ve manen Ve

nedik ordusundan yüksek olduğu görülmektedir (5). 

30 Haziran 1570 yılında Kıbns'a Türk deniz harekatı başlamış, 2 Tem

muz l 570'de ilk olarak Lefteri kalesine Türk bayrağı çekilmiştir. Etrafı 

(5) Kıbns1ın Fethi, a.g.e., s.48. 
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. hala ayakta duran kuvvetli hisarlarla tahkim 'edilmiş olan Lefkoşe 60 

günlük bir kuşannadan sonra Eylül 1570'de .ele geçirihniş, 1. Ağustos 
l 571 'de Magosa kalesinin düşmesi ile Kıbrıs .tamamen feth edilmiştir. 

16 Mayıs 1570-1 Ağustos 1571 tarihleri arasında 15,5 ay silnnüş olan 

Kıbns harekatı Tilrklere maddi açıdan çok pahalıya mal olmuş, 50.000'e 
yakın Türk şehidinin verilmesi harekata kutsal bir anlam yenni_ştir; 

c) Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kıbrıs'ta İd.ari Teşkilat ve 
İskan Politikası 

Kıbns tam olarak feth edilmeden· önce Lefkoşe'nin ele geçirilmesi, 

Gime ve Bafın teslim olmalan üzerine Kıbrıs adasında idari teşkilat kurul
. muştur. Padişahın 9 Eylül 1570 tarihli emriyle. Kıbrıs bir beylerbeylik 
olmuş ve ilk beylerbeyliğine de Avlonya Sancak beyi Muzaffer Paşa 
atanmıştır (6). 

1 Ağustos 1571 tarihinde Magosa zabt edilip Kıbrıs adası bütünüyle 

Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra Kıbrıs beylerbeyliğin~ Sinan Paşa, 
Magosa sancak beyliğine de Hamza Bey tayin edilmiştir (7). 

Kıbrıs beylerbeyliğini büyütmek aıriacıyla, Alanya, İçel, Maraş ve 
Tarsus sancak.lan Kıbrıs beylerbeyliğine bağlanmıştır. 

1572 yılında adada ilk Osmanlı sayımı yapılmış, 905 meskun ve 76 
boş köy tesbit edilmiştir. 

(6) Türk Silahlı Kuvvetleri Tw·ihi, 111 Cilt, lll.Kısım Eki, Kıbrıs - Seferi (1570-1571 ), 

Ankara, 1971, s.154. 

(7) Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, a.g.e., s.154 . 

....... 
• .. ,.. 
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KıI?ns _beylerbeyi eyaletin yönetimini, divan toplayarak çıkardığı ka

rarlarla ·yapm~ydı. Kıbns beylerbeyliğinin divanı. Divan-ı Hümayuna 

. .benzemekteydi. Başkanı Kıbrıs beylerbeyi olup;: üyeleri: Yeniçeri ağası, 

tezkereci, ğiyan çf.endisi, tımar defterdarı, defter emini. defter kethüdası· ve 

divan çavuşlanydı .. 

Kıbrıs beylerbeyinin yetkisi çok geniş olmasına rağmen birçok işte 

Divan-ı Hümayunun emirlerine uymak zorunda idi. Divan-ı Hümayunun 

yetkisi içine giren işler yazılı olarak çavuşlar aracılığıyla saraya ulaştınlır 

oradan alınacak: karara göre hareket edilirdi. 

Beylerbeyi Saray denilen hükümet konağında oturmaktaydı. 

Beylerbeyin alameti iki tuğ. sancak beylerinin ise bir tuğ idi. 

Beylerbeyinin tahsisatı 1.100.000 akçeydi (8). 

Kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla. fetihten sonra ... 
adada adli teşkilat da kurulmuştur. · 

Müslim ve gayri Müslimler arasındaki davalara Nizami mahkemeler 

bakardı. Bu mahkemelerin reisi kadıydı ve iki Türk. iki de Rum üyeden 

meydana gelmekteydi. Verilen cezalar sancak beyinin onayı ile uygu

lanırdı. 

Şer'i mahkemeler yalnız müslümanlann evlenme. boşanma. miras. va

silik gibi davalanna bakar, Mecelle'ye göre kararlarını verirdi. 

Temyiz mahkemesi Lefkoşedeydi. Başkanı paşa sancağının kadısı idi. 

Üç müslüman ve üç hristiyan olmak üzere 6 üyesi vardı. 

(8) Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, a.g.e., s. l 55. 
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Ticaret mahkemesi ise Lamakadaydı. Bu mahkeme dört müslüman ve 

iki hristiyan üyeden kuruluydu. Başkanı sancak beyi idi. 

Adada bulunan her kazada bir kadı görevli idi. Kadılar idari ve şer'i 

işlerle ilgilenirdi. Lefkoşe kadısı diğer kadıları denetleme üstünlüğüne sa

hipti. Rumeli kazaskeri tarafından tayin edilen askeri kadılar askeri mahke

melere ve askerlerin veraset davalarına bakardı. 

Kıbns'a fetva veren birde Müftü tayin edilmişti. Hristiyanların dini 

işleri ise kilise tarafından yürütülmekteydi. 

Osmanlı devleti feth ettiği toprakları yeniden teşkilatlandırırken, feth 

ettiği bölgeyi bir istila ve geri alınma teşebbüsüne karşı güvenlik altına 

almak, o yerdeki boş topraklan işleterek, bayındır ve gelir getirecek bir 

hale sokmak, gelir kaynaklarını çoğaltmak ve Anadolu'da artan nüfusa 

geçim alanı sağlamak amacıyla zabt edilmiş olan yeni topraklara Türk 

soylu göçmenleri getirip yerleştirmekteydi. Bu amaçla İçel, Konya, Kara

man ve Antalya'dan göçmenler yollandı. Kıbrıs'a gönderilenler arasında 

bilhassa sanatkarlara geniş ölçüde yer verilmiş, Kıbrıs bir menfr',yatağı ola

rak değil, iman düşünülen bir bölge olarak fethedilmiştir. 

il. Selim adayı fethettikten sonra Kıbrıs beylerbeyine kadısına ve def

terdarına 7 Mayıs 1572 tarihli bir ferman göndermiştir. 

Padişahın gönderdiği emrin özeti şu şekildedir; 

Kıbrıs beylerbeyine, kadısına ve defterdarına hüküm: Kıbrıs adası 

benim ezici kuvvetimle fetholunmuş bir memlekettir. Savaşlar nedeniyle 

yerli halk zaafa düşmüştür. Şeriatın uygulanmasında, vergilerin 

alınmasında, davaların görülmesinde çeşitli hallerde ada halkına zulmedil

meyip, adaletle işlem yapılmalı ve onlar korunmalıdır ki, kuvvetlenme 

imkanını bulabilsinler. Bu hususta her biriniz ayrı ayn dikkatli olacaksınız. 

Yerli halk bize Allah'ın emanetidir. Onları daima koruyacak, onlara kimse

nin zulmetmesine izin vermeyeceksiniz. 
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Şer'i hükümler uygulanırken. vergiler tahsil edilirken. adaletle hareket 
ediniz ve yerli halkı ayırıcı hususlardan kaçınınız. Benim adil 
hükümdarlığım zamanında yerli halkın rahat;huzur refah ve güven içinde 

, ~ulunması ve memleketin mamur olması başlıca isteğimdir. 

Bu hususta gereği gibi hareket edilerek bir dakika bile kaybedilmeye

cektir. Şayet yerli halka zulmedildiği. ağır vergi konulduğu ve aralarına 

ayrılık sokulduğu duyulacak olursa, mazeretinizin kabul edilmesi im

kansızdır. Ona göre gaflet enneyeceksiniz (9). 

Türkler adayı fethettikten sonra Ortodoks başpiskoposunun Venedikli

ler tarafından bir köşeye sürülmüş olduğunu gördüler. · 

Lala Mustafa Paşa başpiskoposu derhal sürgünden getirtmiş, despot

haneyi başpiskoposluğa vakfenniştir. Başpiskopos bu suretle ada Ortodoks

larının en yüksek ruhani lideri ve aynı zamanda bu cemaatın en büyük ve 

en yetkili temsilcisi olmuştur. 

(9) Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi. a.g.e .• s."U59. · 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KIBRIS'TA İNGİLİZ YÖNETİMİNİN İLK DÖNEMİ (1878-1914) 

1- İNGİLTERE'NİN KIBRIS'A GİRİŞİ 

a) İngiltere'nin Kıbrıs'ı İstemesinin Nedenleri 

İngiltere, Osmanlı imparatorluğu ile ancak 1578 yılında temaslar kur

maya başlamıştır. Bu tarihe kadar İngiltere ticaret ve sanayi alanında 

gelişmiş, denizaşırı sömürgeler kazanmıştır. Bundan dolayı artık iktisadi ve 

stratejik önemi bulunan Osmanlı imparatorluğu ile temaslarını arttırması 

zorunlu olmuştur. 

İngiltere XIX. yy.'ın başından itibaren iki yönlü politika izlemiştir. 
XIX.yy.'ın başında Hindistan ile imparatorluğun merkezi arasındaki ulaşım 

yolu İngiltere için çok önemliydi. Osmanlı devletinin güçlü olduğu 
dönemde İngiltere'nin varlığını tehdit etmeden Hindistan yolunun 

güvenliğinin sağlanması işini Osmanlı devletinin yiıl-Utmesinde bir sakınca 

yoktu. Fakat XVIII. yy. sonunda Napolyon'un Mısır seferiyle Osmanlı dev

letinin Doğu Akdeniz'deki varlığı Fransa tarafından tehdit edilmeye 

başlandı. O nedenle İngiltere 1800'de Malta'yı ele geçirerek Akdeniz'e 

yerleşti. Fransa'nın 1814'te Avrupa'da yenilgiye uğraması İngiltere'ye yarar 

sağlamadı. Çünkü: bu sefer Asya kıtasında topraklannı genişletmeye 

çalışan Rusya İngiltere'yi korkutmaya başladı. Süveyş kanalının 1869 

yılında açılması ve bu yeni su yolu ile İngiliz deniz trafiğinin artmış bulun

ması ve bu bölgede belirecek olan Rus nüfuzunun İngiltere'nin çan damarı 

sayılan Akdeniz-Süveyş-Kızıldeniz hattını ciddi bir şekilde tehdit altında 

tutabileceği İngiltere için genel bir düşünceydi. İngilizler kendi çıkarlarının 

korunması maksadıyla Ruslan bu bölgeden uzak tutmak istiyordu. İngiltere 

l 880'de iktidara gelen Gladstone hükümetinin dönemine kadar Rusların 

durdurulmalannı sağlayacak olan en müessir yolun Osmanlı imparator-
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!uğuna yaklaşmak olacağını düşünmekteydi. Fakat bu dönemde Osmanlı 

İmparatorluğu çok kötü durumda idi. İngiltere Kının savaşına kadar Os

manlı devletinde reformlar yapılıcsa bu devletin ayakta kalabileceğini 

düşünmekteydi. 1880'de iktidara gelen Gladstone, Türklerin tamamen Av

rupa'dan atılmasını görmek isteğindeydi. Gladstone'nun ard arda seçimleri 

kazanması ve başbakanlık vazifesini elde etınesi, bu görüşün yaygın 

olduğunu göstermektedir. 

İngiliz Efkar-ı Umumiyesi Türkleri barbar kimseler olarak 

tanıdıklarından Osmanlı sınırlan içinde yaşayan hristiyan halka muhtariyet 

verilmesini istiyordu. Fakat hristiyan uluslarca kurulacak olan devletler. 

toprak bakımından çok küçük, siyasi bakımdan istikrarsız ve idari kadroları 

yetecsiz olacaktı. O nedenle bu devletler kolayca Rusya'nın nüfuzuna gire

bilecekti. Böylece Avrupa'daki kuvvet dengesi bozulacak, Rusya Ege deni

zine kolaylıkla girebilecekti. Bunu önlemenin çaresi "Osmanlı imparator

luğunun toprak bütünlüğünün korunması" prensibini benimsemek, buna 

karşılık Osmanlılardan, hristiyan tebaanın durumunu düzeltmek için gere

ken çabanın gösterilmesini istemekti. 

1874'de Başbakan olan Disraeli, Hindistan'ın emniyeti için 

İngiltere'nin Akdeniz'de tamamen yerleşmesi gerektiğine inanıyordu. Dis

raeli hükümetinde dış işleri bakanı olan Salisbury Rusya'nın Osmanlı dev

letinde işgal etmiş oldukları yerleri düşünerek, Rus ordularını geri 

çekilmeye ikna etseler bile Türklerin yeniden etkili bir idare kurabile

ceğinden şüpheliydi. Salisbury Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından 
doğabilecek anarşiyi önlemek isteyen bir büyük devletin ki -bu devlet 

İngiltere olabilirdi- Osmanlıları himayesi altına alabileceğini düşünüyordu. 

Kıbrıs İngiltere için siyasi, askeri, ticari açıdan oldukça önemli bir 

yerdi. 
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Kıbns İngiltere'ye Küçük Asya'riın anahtarlannı teslim edecek bir 
adaydı. 

Denizcilik bakımından, harp gemilerinin Süveyş kanalından geçerek 

Hindistan'a giden yollan gözetleyebilecek ve emin bir akaryakıt deposu va

zifesi görebilecek, iyi ve kolaylıkla müdafaa edilen bir yerdi. 

İngiltere'nin gittikçe artan ticareti için doğu yolu üzerinde bir istasyon, 

İngiliz mallan için depo vazifesi görebilecek bir adaydı. 

Buna rağmen İngiliz parlamentosundaki liberaller bir genişleme politi

kasından nefret ediyor, muhafazakarlar ise Osmanlı imparatorluğunu 

olduğu gibi muhafaza etmeyi ümit ediyordu. Fakat yine de 27 Mart 1878 

yılında Kıbns'ı elde etmek karan alındı. Çünkü Kıbrıs Süveyş Kanalı'ndan 

geçip Hindistan'a giden mühim bir denizyolu üzerindeydi, Çanakkale 

Boğazı ile İstanbul'a çok yakındı. Bu nedenle İngiltere için Atlanıik'den 
Hint Okyanusu'na uzanan deniz yolu üzerinde üçüncü bir iskele olabilirdi. 

Üstelik İngiltere, süveyş hisselerinin hemen hemen yansını satın aldıktan 
sonra, kanal şirketinde hatın sayılır bir nüfu2 · sahibi olmuştu. Malta ile 

Süveyş arasındaki uzun mesafeyi ancak Kıbns ile kapatabilirdi. Rusya'nın 

Kafkaslann güneyine doğru ilerleme amacının tehlike yaratması karşısında 

Kıbns'ta bulunacak bir askeri üssün İngiltere'nin bu bölgedeki durumunu 

kuvvetlendireceği düşünülmüştü. Çünkü Rusya Erzurum veya civarında 

yerleşecek olursa İngiltere'nin adada bulunan kuvvetleri bir Rus ilerleyişini 
karşılayabilecekti. 

Kıbns modem harbin vazgeçilmez ihtiyaçlarının giderilebilmesi 

içinde elverişliydi. Mesela, gemilerin kömür ve kumanya alabileceği depo

lara sahip olması, barınabilecek limanların bulunması. gemi bakımı için 

lüzumlu tesislerin varlığı imkanına sahipti. 
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Fırat vadisi boyunca bir demiryolunun inşası da pek hayali bir 

düşünce değildi. Fırat demiryolu, Küçük Asya'daki bir demiryolu ile Avru

pa demiryollanna bağlanmış olur ve Bülücistan'dan geçerek Hindistan'a 

ulaşabilirdi. 

Kıbns, İngiltere için yalnız Süveyş'e olan yakınlığı bakımından değil. 

Hindistan'a ikinci bir yol sağlaması itibariyle de elverişli bir deniz istasyo

nu olacaktı. 

Yukanda anlattığımız hususlar gözönünde tutulacak olursa 

İngiltere'nin Kıbrıs'ı bir üs olarak elde etme kararında yanılmadığı 
düşüncesine varılmaktadır. Aynca İngiltere Osmanlı imparatorluğunu. 

Rusya'nın tecavüzünden korumaktan ziyade Hindistan'a giden yolun 

güvenlik altında bulunması ile alakadardı. 

b) Osmanlı-İngiliz Gizli Anlaşması ve Ek Mukavelename 

1877 yılında Rus Çan II. Alexander, Çar Deli Petro'nun meşhur 

vasiyetini yerine getirmek amacıyla Osmaiılı Devletine karşı savaş açtı. Bu 

sırada Osmanlı padişahın. Alxlülhamid'di. 

Rus ordularına karşı savaşacak asker sayısı toplam 287 .000 Osmanlı 

ordusuna karşı savaşacak rus askeri sayısı ise 410.000 kişiydi. Görüldüğü 

gibi Osmanlı kuvvetleri silah ve sayı yönünden kendilerinden üstün kuv

vetlerle savaşmak zorunda kaim ıştır ( 1 O). 8 u neden le Gazi Osman Paşa' nın 

kahramanlıkları ve Plevne Müdafaası. yardım ve erzak alamayan Osmanlı 

ordularını yenilgiye uğramaktan kurtaramadı. 1877-1878 Osmanlı-Rus 

savaşının sonunda Osman Paşa esir düşmüş, Rus orduları İstanbul'a, 

bugünkü Ye_şilköy'e kadar gelmişlerdir. Boğazlar Rus hakimiyetine 

(10) Enver Ziya Kara!. Osmanlı Tarihi, Vlll.Cilt. Ankara. ı 988, s.43-44. 
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hakimiyetine geçebilirdi. İngiltere, Rusların Akdeniz'i ve Hindistan yolunu 
kontrolleri altına geçinneleri ihtimali karşısında telaşa düşerek bu konuda 

derhal tedbir almaya başladı. İngiliz dominritası hemen Çanakkale Boğazım 

keserek İstanbul yönünde yer aldı. 

Osmanlı hükümeti 3 Mart l878'de doğu Anadolu'nun kapısı olan 

Kars'ı ve Batum'u Rusya'ya vermek zorunda kaldı. 

İngiltere kendi menfaatlerini korumak amacı ile Osmanlı Hükümeti ile 

bir savunma anlaşması yapmak istiyordu. İngiltere Dış İşleri Bakanı 

Salisbury'e göre bu anlaşmanın şartlan şu şekilde olmalıydı. "İngiltere 

Rusya'ya karşı Osmanlı Devletini koruyacak, şu şartla ki Osmanlı Devleti 
de Asya Türkiye'sinde refonnlar yapacak,· Hristiyan tebaaya da haklar 

tanıyacak ve gereğinde yapılacak yardım için, İngiliz askerlerinin 

üslendirilmesi _amacıyla Kıbrıs İngiltere'ye verilecek (11). Rusya'nın doğu 

vilayetleriınizden çıkmayı kabul etmemesi üzerine Türle-İngiliz savunma 
anlaşmasının imzalanması düşünülmeye başlandı. Artık ingiliz elçisi 

Layard Sultan II. Abdülhamid'i sıkıştınnaya başlamıştı. Layard II. 

Abdülhamid'e şu ihtarda bulunmuştu: Eğer Sultan 26 Mayıs'a kadar savun

ma antlaşması tasarısını kabul edeceğine dair iznini yazılı olarak bildirmez

se İngiltere, Osmanlı topraklarına saldırmaması için Rusya ile görüşmekten 
vazgeçecek böylece Osmanlı devleti yıkılacak demişti (12). Bu, 

Abdülhamid II.yi çok korkutmuştu. Artık İngiltere ile işbirliği yapmaktan 

başka bir çare düşünemiyordu. üstelik Ali Suavi ve arkadaşlarından oluşan 

bir grup kendisini devirmek ve V. Murat'ı padişah yapmak istemekteydi o 

nedenle çok zor durumdaydı. 

(11) Ahmet Gazioğlu. İngiliz İdaresinde Kıbrıs (1878-1960>;-İstanbul 1960. s. l L 

(12) Gazioğlu. a.g.e., s.12 . 
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Abdülhamit, kurnaz ve zeki bir padişahtı. Fakat bu zor durum ve 

İngiltere'nin baskısı sonunda Kıbrıs'ı İngilizlere devr ederek Türk-İngiliz 
gizli anlaşmasını kabul etmeye mecbur kalmıştır. 

4 Haziran 1878'de Layard ile Hariciye Nazın Saffet Paşa arasında 

Kıbrıs anlaşması imzalanmıştır. 

4 Haziran 1878'de İstanbul'da Yıldız Sarayında gizlice imzalanan ve 

Kıbns'ın İngiliz idaresine geçmesini tanıyan savunma anlaşması şu 
şekildedir. 

1- Rusya Devleti, Batıım, Kars. Ardahan veya belirtilen yerlerden biri

ni elinde tutup da ileride her ne vakit olursa olsun, kesin bir Sulh anlaşması 

ile tayin olunan Asya memleketinden bir kısmını daha zapt ve istilaya 

girişecek olursa, İngiltere belirtilen memleketleri silah ile korumaya ve 

müdafaa etmek üzere padişah ile birleşmeyi taahhüt etmektedir. 

2- Bu anlaşma onaylanacak ve onaylanmış kopyaları bir ay içinde 

veya mılmkünse daha önce değiştirilecektir. İki tarafın temsilcilerini onay

larını belirtmek üzere bu anlaşmayı imzalamış ve mühürlemişlerdir. 

Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti, Kıbns'ı kayıtsız şartsız değil veka

leten geçici olarak İngiltere'ye devrediyordu. 

Layard ve Saffet Paşa arasında l Temmuz 1878 yılında bir de Ek 

anlaşma imzalanmıştır 

Ek Anlaşmanın şartları ise şöyledir (13): 
l- Ada'da bir Şer'iye mahkemesi bulunacak ve bu mahkeme ada 

müslüman halkının şeriatla ilgili işlerine bakacaktıi 

( 13) Gazioğl u, a.g.e., s. 13· 14. 
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2- Ada'daki camilere, · okullara, mezarlıklara ve diğer dini 

müesseselere ait mal, arazi ve bağışlan idare etmek üzere İngiltere 

tarafından tayin olunan bir İngilizle birlikte çalışmak amacıyla Osmanlı 

Evkaf idaresi adanın müslüman ahalisinden bir temsilci seçecekti. 

3- İngiltere masraflar çıktıktan sonra kalan gelir fazlasını her sene 

Bab-ı Ali'ye ödeyecek ve bu fazla miktar son beş yılın ortalaması 

üzerinden hesaplanacaktı. 

4- Bab-ı Ali Kıbns'ta bulunan Osmanlı tahtına ve devletine ait arazi 

ve sair mallarını serbestçe satacak veya uzun müddet kiralayabilecekti. 

5- İngiltere hükümeti, yetkili memurları aracılığı ile umumi gelişme 
vesair ilerleme maksatlarıyla gerekli arazi ile ekilmeyen toprakları mecburi 

satışla ve uygun bir fiyatla zaptedebilecekti. 

6- Eğer Rusya, Kars ve son muharebede Emıenistan'da zapteımiş 

olduğu diğer yerleri Osmanlı devletine iade edecek olursa, Kıbrıs adası 

İngiltere tarafından boşaltılacak ve 4 Hazirah 1878 tarihli antlaşma da 

hükümsüz bir hale gelecekti. 

Muahede şartlan incelendiğinde Osmanlı devletinin Kıbrıs üzerindeki 

hükümranlık haklarından vazgeçmediği ve imzalanan savunma antlaşması 

şartlan çerçevesinde geçici olarak ada idaresini İngilizlere devrettiği 

görülmektedir. 

c) Berlin Kongresinden Sonra Kıbrıs'ın İngiltere İçin Önemi 

Berlin Kongresi sırasında Kıbrıs Antlaşmasının açıklanması Fransa ve 

İtalya'nın bu durumdan tedirgin olmas·ına sebep oldu. İtalya için asıl sorun 

A vusturya'nın Bosna'yı alması olduğundan ingi !tere için asıl önemli sorun 

Fransa idi. Bu nedenle İngiltere · Fransa'nın Tunus'u almasına ses 
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çıkaı:mayacak, h~tta yardımcı olabilecekti. Fakat İngiltere hükümetinin bu 

karan İn_giliz parlamentosunda eleştirilere neden oldu. Liberaller 

İngiltere'nin Kıbrıs Anlaşmasıyla kendisine kaldıramayacağı ağırlıkta bir 

yük edindiğini, _ayrıca Ruslarla karşı karşıya geldiği yeni bir cepheyi de 

kendi elleriyle açmış olduklarını düşünüyorlardı. 

1881 'de İngiltere'de iktidara gelen Gladstone hükümetinin dış işleri 

bakanı Granville'de Kıbrıs yüzünden Fransızların Tunus'u almalarına ses 

çıkartılmamasının doğru olmadığını belirtmişti (14). 

Gladstone ve Granville bütünüyle bir Yunan politikası benimse

mişlerdi. İngiltere hükümetinin Osmanlı devletinde görevli elçisi Goschen 

bu durumdan S(?Il derece rahatsız olmuştur. Goschen: II. Abdülhamit'e 

Yunan sorunuyla ilgili İngiliz politikasını açıkça anlatmaktan ve 

İngiltere'nin Osmanlı devletinden toprak kopartalması konusunda en aşın 
istekleri olan devlet olduğunu söylemekten utandığını merkezine yazmıştır 
05). İngiltere'nin bu tutumundan etkilenen II.Abdülhamit ·. giderek 

Almanya'ya yanaşmaya başlamıştır. 

İngiltere Dış İşleri Bakanı Granville Kıbns'ın Yunanistan'a 

bırakılması gerektiğini düşünüyordu. Gladstone eğer Kıbrıs Yunanistan'a 

bırakılırsa İngiltere'nin Yunanistan üzerinde etkinlik kazanacağını 
söylüyordu. 

Berlin Anlaşmasından sonra İngiltere Kıbrıs'ı amaçları için kullanabi

leceği bir koz olarak görmeye· başlamıştı. Özellikle l 882'de asıl istediği 

yeri Mısır'ı işgal etmesinden sonra İngiltere için Kıbns'ın önemi azalmıştır. 

(14) Şükrü Gürel, Kıbrıs Tarihi, (-1878-1960).I.Cilt, İstanbul l 984, s.30. 

(15) Gürel, a.g.e., s.31. 
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il• 1878'den Sonra Kıbrıs'ta İngiliz Yönetiminin Örgütlenmesi 

Kıbrıs adasının ilk İngiliz yöneticisi Yüksek Komiser adıyla sir Gar

net Wolseley'dir. Kıbns'ın merkezden yönetimi için İngiltere Dış İşleri ba

kanlığı içinde bir Kıbrıs bölümü kurulmuş, daha sonra bu bölüm 

kaldırılarak Kıbrıs Koloniler Bakanlığına bağlanmıştır (16). 

İngilizler adanın eski idaresinin oldukça liberal olduğunu 
düşünüyorlardı ( 17). 

Osmanlı döneminde adanın dörtte üçünü oluşturan Hristiyan halk 
kendi dinine bağlı kalabiliyor, icablarını yerine getirebiliyordu. Ortodoks 

kilisesine, Osmanlı vergi tahsildarları kilise aidatlarını toplamakta yardımcı 
oluyorlardı. 

Adanın Türk valisinin yerini alan Wolseley Kıbrıs'ın altı ilçesinin ve 

bunlara bağlı nahiyelerinin yöneticilerini değiştirip İngiliz memurlarının· 
yönetimine vermiştir. İngilizce, Rumca ve Türkçe mahkeme ve yönetimde 

;~ ~ 

resmı ·ctıı olarak kabul edilmiştir. 

14 Eylül 1878'de adanın yönetim yapısını belirleyen İngiliz Anayasası 
yüıürlüğe konuldu. Bu yasanın İngiliz kolonilerinde uygulanan anayasaya 

benzemesi, Kıbrıs'ında bir İngiliz kolonisi olarak düşünüldüğünü 
göstennektedir. Bu Anayasaya göre adada yasama görevi İngiliz 

hükümetinin gözetimi altında Yüksek komiser tarafından yapılacak kendi

sine Yasama Konseyi yardımcı olacaktı. Yüksek komiser konseyin memur 

olmayan üyelerini seçebilecek, gerekli bulduğunda yasama konseyinin 

üyelerinin görevine son verebilecek ve konseyin başkanlığını yapacaktı. 

( 16) Gürel. a.g.e., s.35. 

· ( 17) .Nasim Zia. Kıbns'ın İngiltere'ye Geçişi ve Adada Kurulan İngiliz İdaresi, A~k~ra 

1975. s.8 ı. 
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yapacaktı. Komiser yasama konseyinin yaptığı tavsiyeleri dikkate alıp al"

mam~ta özgürçlü. Yürütme.,yürütme konseyi tarafından yürütülecekti. Yet
kiler ise yine Yüksek Komiserdeydi. 

1879 yılında Yasama konseyi yani ilk meclis görevine başlamıştır. 

Muhtarlıklar ve Belediye meclisleri oldukları gibi korunacak, aynca 
adada bir polis örgütü kurulacaktı. 

1879 yılının başında adada bir Yüksek Mahkeme kurulmuş başkanı 
Yüksek Komiser olmuştur. Yüksek komisere bütün yargıçları seçme hakkı 

. tanınmıştır. Divan görevini yapan Yüksek mahkemede Yüksek Komiser ve · 

Kıbns'ın altı _valisi görev yapmaktaydı. Hukuk·. mahkemelerinde 

Yürütülmekte olan kanunlar basitti ve halkın adet ve geleneklerine· uygun
du. Bütün Kıbrıslıların adetl~rine göre mahkeme edildikleri kanun, Nizam 
Kanunu idi. Bu Napoleon kanunlarına dayan·an modem· bir Türk 
Kanunuydu (1.8). Şer'i mahkemeler devam edecekti. Bu mahkemelerin 

Yanında yargı yetkisini ellerinde bulunduracak Bölge Mahkemeleri 
kurulmuştur. ·, 

İngilizlerin adada yönetimi:devr aldıkları sırada geçerli olan para biri
mi Türk parası olarak karşılığı 250 kr k~dar olan ve "kaime11 adı verilen 
kağıt paraydı. Aynca adanın değişik yerle.rinde çeşitli para birimlerinin kul

lanıldığı görülüyördu. İngilizler Kıbrıs ıçin özel bakır paralar bastumış, 
~onra da gümüş paralar da dolaşıma sokulmuştur. Bu· paraların yanında 

Ingiliz Sterlini de geçerli olmuştur(l9_). . . 

İngiltere Kıbns'ı İngiliz imparato~liığuria ·ait bif Crown Colony gibi 
idare. etmekten kaçınmadı. Bu nede~Ie İngiltere Osmanlı devleti ile 

(18) Zia, a.g.e .• s.90. 

( 19) Gürel. a.g.e.,s.37 ~. 
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yaptığı a~laşmanm esaslarını çoğu zaman · ihlal etti. Örneğin· Kıbrıs'ta 

geçerli olan Kapitülasyonları kaldırdığını açıkladı. 

. İ~giliz Dış İşleri bakanı Salisbury, 21 Ocak L879'da adadaki İngiliz 
yüksek komiseri Sir Gamet Wolseley'e gönderdiği bir emirle İngiliz idare

sinden önce adada konsolosluk yapmakta olan şahısların konsolos olarak 

tanınmalarını, fakat kendilerine herhangi· bir başka·. imtiyaz verilmemesini 

bildiriyordu. Salisbury'e göre bundan böyle herhangi bir konsolosluk için 

Majeste Kraliçe hükümetinden izin alınması şarttı (20). 

İngiliz idaresinin ilk yıllannda Osmanlı devleti ile İngiltere arasında 
çıkan bir ihtilaf da Sultanın adadaki mallan konusu olmuştur. 1 Temmuz 

1878 tarihli· anlaşmaya göre Bab-ı A.li adadaki Osmanlı arazisini satmak 

hakkına sahipti. Bu durum karşısında İngiltere Osmanlı Sultanına ait arazi
nin kati olarak belirlenmesini istedi. Çünkü ek madde hükümlerine göre bu 

mal ve mülkün gelirinin genel bütçeye gelir olarak kaydedilmemesi gereki

yordu. Aynca bu malların satılmasını istemiyorlardı~ Osmanlı devleti bütün 

arazinin devlete ait olduğunu söylemesine rağmen, İngilizler ise madenle

rin ve ormanların bu arazi içerisine . ·düşmesi nedeni ile bu servetleri 

Türklere bırakmak istemediğinden reddediyordu. Bu anlaşmazlık 3 Şubat 

1879'da her yıl Bab-i Ali'ye beşbin Sterlin ödenmesi şartıyla çözülmüştür. 

Yüksek Komiser Wolseley Kıbns'taki yüksek dini mevkilere yapılan 

tayinler işine de karışmış, tartışmalara rağmen kendi isteğini yerine 

getirmiştir. -· 

İngiltere 1911- l 912'de meydana gelen Trablusgarb Savaşı'nda Kıbrıs'ı 
tarafsız bölge ilan ederek ve Türk Hukuk Mahkemelerini kaldırarak da 

Osmanlı-İngiliz anlaşmasını ihlal etmiştir. 

(20) Gazioğlu, a.g.e., s.21. 
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Hükümet. Konağı 1879'da Lefkoşe'de kurulmuştur. İngilizler adaya 
geldiklerinde her köyde en az bir okul kurulmuş. I 895'te müslüman okul
larının eğitim programlarını düzenleyen heyet ile hıristiyan okullarının 
eğitim progr~~lannı düzenleyen heyetlerin ayrılmasını sağlayan bir kanun 

çıkarmışlardır. İngilizlerin adada eğitim . konusunda olumlu çalışmalar 
yaptıkları da göıülmüştür. Aynca İngiliz dilinin öğrenilmesi · için 

Letkoşe'de müdüıii Cambridge Üniversitesinden mezun olan bir İngiliz 
okulu açılmıştır. Bu okula isteyen herkesin ginnesi sağlanmıştır. 

İngilizler adada idareyi ele geçirdikten sonra nüfus 186.000 kişiydi 
(21). Bunun üçte ikisi Rum geri kalanı da müslüman Türkler. az sayıda Su

riyeliler, Enneniler ve başka ırktari kimselerdi. Wolseley iki büyük halle 

topluluğu arasında denge sağlamak istemesine rağmen Almanya'dan 

göçmen getinne teklifini kabul etmemiştir (22).-

Görüldüğü gibi İngiltere Adayı kendi toprağı gibi yönetmiş, 

anlaşmaları ihlal etmekten çekinmemiştir. 

Kıbns'taki idare değişikliği Kıbrıslı Rumlar ve Yunar,? Hükümeti 

tarafından sevinçle karşılanmıştır. Çünkü Yunan hükümeti ve Kıbns Rum

lan Kıbrıs adasının İngiltere idaresine verilmesinden sonra burasının Yu

nanistan'a verileceğini ümit etmişlerdir (23).· 

Fakat ada ile Yunanistan arasında ne tarihi ne de coğrafi bir bağlılık 
vardı. Adanın Mısır, İran, Asur, Roma, Venedik ve Osmanlı devletine bağlı 

olduğunu tarihi belgelerden ve .kitaplardan öğreniyoruz. Ama hiçbir kitapta 

Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlı olduğu yazıJmamaktadır. 

(21) Zia, a.g.e., s.99. 

(22) Zi 99 a, a.g.e., s. . 
(23) Bedevi Vergi, Başlangıçtan zamanımıza Kadar Kıbrıs Tarihi. Ankara, 1956. s.32. 
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111- Kıbrıs Halkı Arasinda Ayrılık Unsurları "Enosis0 ve Dış 

K 1:ık,,.. .ı.1110 lar · 

"Enosis".sözcüğü, "bir ülkeye ilhak edilme~.o ülke toprağına katılına" 
anlamındadır. Yunanistan1ın büyüme süreci ve istekleri sürdükçe, bu· 
sözcük Girit gibi başka yerler içinde kuilanılagelmiş; ·ama bu ülkeye ·bir 
türlü bağlanamayan Kıbns'lı "eoosis" çilerin istekleriyle de neredeyse 
özdeşleşmiştir (24). 

1878 yılında İngiliz yüksek komiseri Wolseley adaya geldiğinde Rum 
Onodoks kilisesi Başpiskoposu Kıbns'ın İngilizlerin yönetimine 
geçmesinden memnun kaldığını çünkü, İngiltere'nin daha önce Yunan ada
lannı verdiği gibi, Kıbns'ıda Yunanistan'a bırakacağından emin olduğunu 
bu ilk valiye bildirdi. İşte bundan sonra kilise adamları İngiliz yönetimi bo
yunca her fırsatta Enosis•istekleıini yenilemişlerdir .. 

Enosis kampanyasını en çok destekleyenler: Rum okullann~a görevli 
öğretmenler ve Rum tefeci-tüccarlanydı. Ayrıca İngiliz parlamentosunda 
RumJann Eno~:is davalarını destekleyenler de bulunmaktaydı. 

Enosis mücadelesi için gereken ideoloji ise Yunanistan tarafından 
sağlanmaktaydı. Yunanistan bağımsızlığını kazandığı günden itibaren top
raklarını genişletme isteğindeydi. Bu amaçla sürekli Osmanlı devletinden 
toprak kopartmaya çalışıyordu. Yunanistan Osmanlı devletine karşı 
giriştiği mücadele ile adanın Rum halkına örnek olmaktaydı. Enosis adada
ki Rum ve Müslümaiı-Türk toplumu arasında aynhkların başlamasına 
neden olmuştur. 

Kıbrıs Müslüman-Türk toplumu her fırsatta Enosisçi çabalara karşı 
koymuştur. 

(24) Gürel. a.g.e .• s.41. 
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İngilizler 1881 ve 1882 yıllarında ayrı ayrı Kıbrıs için Anayasa 

hazırladılar. Bu anayasalar Rumların lehine olmasına rağmen Rum halkı bu 

anayasalara itiraz etmiş, siyasal konumlarını Müslüman-Türk azınlığının 

haklarının azaltılması ile sağlamlaştırmak istemişlerdir. 1914 yılına kadar 

çoğunluğun üstünlüğüne dayalı bir anayasal düzen sağlamaya 

çalışmışlardır. 

Özellikle 1882 anayasası hazırlandıktan sonra Kıbrıs Türkleri 

Müslilmanların Hristiyanlarla eşit temsil edilmediklerinden dolayı Osmanlı 

devletine şikayette bulundular. İngiliz hükümeti Osmanlı devletine verdiği 

cevapta adadaki Müslüman halkın korunması açısından herhangi bir 

kuşkunun bulunmaması gerektiğini bildirdi. 

1898'de Girit'in Avrupalı devletler tarafından Osmanlı devletinin de

netiminden çıkartılması ve adanın başına bir Rum yöneticinin konması, 

adadaki yöneticileri heyecanlandırmıştır. 

Kıbrıs'taki Enosis çalışmaları bir yanda adanın Yunanistan'a 

bağlanması için İngiltere'nin zorlanması, bir yandan da sistemli bir şekilde 
adanın Rum halk ile Müslüman halkının karşı karşıya alınması ve tahrik 
edilmesi şeklindeydi. 

Girit'teki Rumların Müslüman halka karşı giriştikleri katliama batılı 
devletlerin seyirci kalmaları Kıbrıs Türklerini korkutmuştur. 

1912 yılında Balkan Savaşları Osmanlı Devletinin başarısızlığı ile 

sonuçlanınca Yunanistan da Osmanlı devletinden toprak kopartmıştır. Eno

sisçiler bu olaydan cesaret alarak tekrar anayasal değişiklikler istemiş, 

adanın yönetiminde tek söz sahibi olmak istemişlerdir. İngiliz Koloniler 

Bakanı ve adadaki yüksek komiser Rumların yönetimde istedikleri 
değişiklikleri dikkatle incelemişlerdir. 
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Osmanlı Devletinin sürekli toprak kaybetmesiyle "Enosis''çilerin 

Müslüman-Türk halkına yönelttikleri kışkırtmalar kanlı olaylar aşamasına 

gelmiştir. 27 Mayıs 1912'de Lefkoşe ve Limasol da Rum kışkırtmaları ve 

saldırılan sonunda başlayan çatışmalarda Türk ve Rum dört kişinin öldüğü 

ve yüzden fazla yaralı olduğu o günlerin İngiliz raporlarında yazılıdır (25). 

Osmanlı devletinin bu dönemdeki kötü durumu Kıbns'lı Türkler 

arasında kaygılara neden olmuştur. Bu nedenle ada Türkleri, İngiltere'den 

eğer adanın statüsünde bir değişiklik olacaksa Kıbrıs'ı İngiltere'nin kendi 

yönetimine almasını yada koruyuculuğu altındaki Mısır'a vermesini iste

mişlerdir. Buna karşılık İngiltere adayı Yunanistan'a devr etmeyi 

düşünmediğini söylemiştir. Fakat 1. Dünya Savaşı sırasında Kıbns'ın Yuna

nistan'a verilmek istenmesi Türklerin haklı olduğunu göstermiştir. 

l 9 l 2'den 1914 yılına kadar Enosisçiler İngiltere yönetiminden 

doğrudan doğruya Enois istemişlerdir. 

Daha sonra Enosis istekleri giderek büyümüş, iki toplum arasında 

ayrılık unsuru olmuştur. 

(25) Gürel, a.g.e., s.51. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. 

1914-1939 YILLARI ARASINDA KIBRIS'TA İNGİLİZ YÖNETİMİ 

I- İngiltere'nin Kıbrıs'ı Ülkesine Katması ve Sonuçları 

Avusturya veliahdının bir Sırplı öğrenci tarafından vurulmasıyla 1914 

yılında başlayan !.Dünya Savaşının ilk birkaç ayı içinde Osmarılı 

İmparatorluğu tarafsız kalmıştı. Çünkü Türk ordusu yıpranmış ve yorul

muştu. Buna rağmen Almanya yanında savaşarak kaybedilen toprakların 

yeniden alınabileceğini düşünen, macera heveslerine kapılan bazı Osmanlı 

devlet adamları Osmanlı imparatorluğunu savaşa sokmak istemişlerdir. 

Savaş devam ederken Osmarılı devleti tarafından satın alınan Breslau 

ve Goeben zırhlıları Alman amirali Souchon tarafından Karadeniz'e çıkıp 

düşman safında çarpışmakta olan Rusya'nın Odessa ve Sivastopal liman

larını bombardıman edince 29 Ekim l 914'de Osmanlı Devleti !.Dünya 
Savaşına katılmış oldu. 

İngiltere Osmanlı devletinin savaşa girmesini Kıbrıs'ı işgal etmek için 

bir fırsat saydı ve 5 Kasım l 914'de iki devlet arasındaki harpten dolayı 

1878 anlaşması ile ilgili diğer anlaşmaların feshedildiğini ve adanın İngiliz 

İmparatorluğuna katıldığını ilan etti. Kıbns'ta "ülkeye katma" ile ilgili 

açıklama yapıldıktan sonra ada halkının tabiye! durumunu beyan eden bir 

açıklamada yapılmıştır. Buna göre; 

- Kıbrıs'ta doğmuş olup, şimdi adada oturmakta olan Osmanlı vatan

daşları, bundan böyle İngiliz vatandaşı sayılacaktır. 
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- Kıbns'ta doğmamış, ama adada otunnakta bulunan Osmanlı vatan

daşlarına, adayı terk etmeleri için, bu duyurunun yapılmasından başlayarak 
bir yıllık bir süre tanınmıştır. Bu sürenin sonunda adadan ayrılmamış bulu

nan Osmanlı vatandaşlan, süre bittikten sonra İngiliz vatandaşı sayılacaktı. 

Daha sonra eski Osmanlı vatandaşlarının uyrukluk işleri yeniden 

düzenlenmiştir. 

Buna göre; 
- Osmanlı uyruğunda olup da Kıbrıs'ta oturan ve 5 kasım l914'te 

gerçekten adada oturuyor olanlar. 

- Osmanlı uyruğunda olup, Kıbrıs'ta oturuyor olan ama 5 kasım 
l 9 l 4'ıe geçici bir nedenle adada bulunmayanlar, 

- Adada yerleşik olmayan, ama 5 Kasım !914'te adada bulunan Os

manlı vatandaşlanndan, savaşın bitiminden sonraki iki yıl içinde Yüksek 

komisere başvurarak bağlılık yemini eden ve yerleşiklik koşullarını yerine 

getirenler İngiliz vatandaşlığına alınacaktı. 

Kıbns Yüksek komiseri ülkeye katma kararından sonra adadaki 
müslümanlara, yönetim, yargı ve evkaf yönetimiyle ilgili eski uygulamanın 

sürdürüleceği güvencesini verdi. 

İlhak kararı adada tahmin edilen bir karardı. Kıbrıs Türk Toplumu bu 

karan tepki ile karşılarken, ilhak kararı Kıbrıs Rum toplumunda sevinç ya

ratmıştır. Çünkü onlara göre, İngiltere'nin, başkasına ait adayı kendilerine 

devr edebilmesi için engel ortadan kalkıyordu. Halbuki 1914 ilhak 

kararının usulsüz olduğu ve Lozan'a kadar Kıbrıs'ın bir Türk toprağı olarak 

kaldığı bir çok beynelmilel hukukçu tarafından kabul ediliyordu. Meşhur 

Hukukçu Oppenheım, bir eserinde "Bir ülkenin idaresini ele geçinnek veya 

orayı kullanmak, oraya yerleşmek ve kontrol hakkına malik olmak o ülkeyi 

zaptetmek anlamına gelmez. Çünkü ülkenin sahibi hükümranlığını devam 
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ettinnektedir. İngiltere'nin, 1914'te Osmanlı devleti harbe girince, Kıbrıs'ı 

işgal etmesi bu duruma örnek teşkil etmektedir. Bu gibi ilhaklar o ülke 

üzerinde hükümran olan devletin rızası olmadan yapılırsa, sulh zamanında 

şüphesiz ki kanunsuzdur; harp zamanında ise şüpheli bir hukuki durum 

yaratır, demiştir (26). 

Osmanlı devleti ise bu tek taraflı ilhakı tanımadı ve protesto etti. 

Çünkü daha önce yapılan anlaşmaya göre Kars, Ardahan, Batum Osmanlı 

devletine iade edildiği taktirde İngiltere'de Kıbrıs'tan çıkacaktı. Brest

Litowsk anlaşması ile Kars, Aıılahan ve Batum Osmanlı devletine iade 

edilmişti. Fakat buna rağmen İngiltere adadan çıkmayarak, adayı ilhak 
etmiştir. 

il- İngiltere'nin Kıbrıs'ı Yunanistan'a Önermesi ve Sonuçları 

I.Dünya savaşma Osmanlı devletinin ginnesinden sonra İngiltere ve 

müttefikleri Osmanlı devletinin Almanya ve müttefikleriyle doğrudan 

bağlantı kunnasını engellemek istemişlerdir. Bunun en iyi yolunun, Os-

manlı devleti ile Avusturya-Macaristan arasında yer alan Balkan devletleri- , 

ni İngiltere ve Fransa yanında savaşa çekerek, Osmanlı devletiyle 

Avusturya'nın bağlantısını kesmek olacağını düşünüyorlardı. Bu nedenle 

Bulgaristan, İngiltere ve Fransa yanına çekilerek savaşmaya ikna edilmeye 

çalışıldı. Fakat Bulgaristan'ın geçmişinde Avusturya ile bağları vardı, 

ayrıca Sırbistan ile toprak uyuşmazlıkları yüzünden Bulgaristan bu konuda 
ikna edilemedi. 

/1915 Ocak ayı içersinde İngiliz yöneticileri Yunanistan', !.Dünya 

savaşında itilaf devletleri yanında savaşa çekmek için Kıbrıs'ı Yunanistan'a 

venneyi düşünmeye başlamıştır! Aynca 1915 Nisan ayında da İngiltere 

Yunanistan'a İzmir ve çevresini önenniştir. Buna karşılık Yunanistan o ta

rihte ve o tarihten sonra Yunanistan'a ait olduğu kabul edilen topraklar için 

toprak bütünlüğü garantisi ve Küçük Asya dışında da toprak ödünleri iste
miştir. Bu istekler İngiltere tarafından fazla bulunmuştur. 



32 

12 Ekim 1915'te Bulgaristan'ıı\ İttifak devletleri yanında savaşa ginne

sinden sonra İngiltere,, Yunanistan ve Romanya'yı savaşa çekmek için daha 

fazla gayret göstermeye başladı. Fakat Yunan kralı ülkesinin çıkarlarını 

İngiltere'nin yanında savaşa ginnekte görmüyor, savaşla birlikte Balkanlar

da toprak anlaşmazlıklarının yeniden alevleneceğinden korkuyordu. 

Aynca, ordunun komuta kademesi Yunan ordusunun Anadolu'da bir askeri 

harekata girişmesinin doğru olmayacağını söylüyordu. 

16 Ekim 1915'te Yunanistan'a Kıbrıs resmen önerildi. Buna karşılık 

Yunanistan Sır\ıistan yanında savaşa katılacaktı. Bu öneri Dış İşleri Bakanı 

Grey tarafından İngiliz kabinesinin bütün üyelerine danışılmaksızın 

yapılmış bu hareket İngiliz kabinesinin üyelerinin tepkilerine neden 
olmuştur. 

İngiltere Yunanistan'ın Kıbns'ı kabul etmesi için Kıbns'lı enosisçileri 

de kullanmayı düşünmüştür. Yapılan çalışmalar Yunanistan'ın Kıbrıs 

önerisini reddetmesine engel olamamıştır. Fakat Yunan Hükümeti'nin. 

Kıbrıs önerisini şimdi reddetmekle birlikte, ileride yeniden ele alınabilecek 

biçimde "askıya alındığını" kabul etmek eğiliminde olduğu da Yunan 

büyükelçisi tarafından İngiltere'ye bildirilmiştir. 

İngiltere'nin Kıbrıs Önerisi Dış İşleri Bakanı Grey tarafından kabine 

üyelerine danışılmadığı için İngiltere tarafından tepkiyle karşılandığını be

lirtmiştik. Bu nedenle kabinede kararın özüne ilişkin değil, alınış biçimine 

yönelik eleştiriler yapılmıştır. 

1915 yılında İngiltere'nin Kıbrıs önerisini yapması İtalya ve Rusya'nın 

ölçülü olarak tepkisini çekmiştir. Bu tepkinin nedeni ise Rusya'nın İstanbul 

ve Boğazlar üzerinde, İtalya'nın ise Batı ve Güney Anadolu'yla ilgili olarak 

Yunanistan'ı kendilerine rakip olarak görmeleridir. 

Ortadoğu üzerinde İngiltere ile rekabet eden Fransa burada başka bir 

devletle yarışmak istemiyordu. Bu nedenle l9l6'da İngiltere ile Fransa 
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arasında Sykes-Picot anlaşması yapılmış, anlaşmada İngiltere'nin Fransa'ya 

danışmadan Kıbns'ı üçüncü bir devlete devredemeyeceği belinilmiştir. 
Çünkü Fransa Kıbns'a, kendi üstünlük bölgesi olarak gördüğü Mersin

Antakya-Suriye bölgesinin açığında stratejik bir ada olduğu için önem ver
mektedir. 

Kıbns'ın Yunanistan'a önerilmesi Kıbrıs'taki iki toplum arasında 

değişik yankı ve tepkilere yol açmıştır. Türkler de derin kaygılar 

uyandırırken, Kıbns'lı, Rumların Yunanistan'la birleşmeyi savunan unsur

ları arasında olumlu yankılar uyandırmıştır. 

il 

Gl,eııikle Teselya ve Girit'teki olayların gelişimi Türklerin 

korkularının temelsiz olmadığının kanıtıdır. 
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III. 1- Dünya Savaşının Bitiminde Kıbrıs 

a) I.Dünya Savaşının Bitiminde Kıbrıs'ın İngiltere Açısından 
Önemi 

!.Dünya savaşı bittikten sonra İngiltere, Kıbrıs'ın İngiliz straleJisı 

içindeki yerine yeniden belirlemeye karar verdi. Çünkü İngilizler Paris 

Barış Konferansı sırasında adayla ilgili konular gündeme geldiğinde 

takınacakları tutum konusunda hazırlıklı olınak istiyorlardı.Bu konuda 

Lord Curzon, İngiliz donanması ve Genel Kurmayı ile Kraliyet hava kuv

vetleri ve Donanması bir çalışma yaparak bu konudaki düşüncelerini birer 

rapor halinde hükümete bildirmişlerdir. Yapılan çalışmalar sonunda verilen 

raporlara bakılarak şu sonuçlar çıkarılmıştır. 

İngiliz hazinesine yük olduğu düşünülen Kıbns'in İngiliz maliyesine 

yük olmadan güçlenmesinin mümkün olabileceği, bununda adanın 

gelişmesini engelleyen gelir fazlasının ada için kullanılmasıyla, adada de

miryolları ve limanların yapılınasıyla gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. 

Kıbrıs gelecekte önemli çekişmelere sahne olacak bir bölgede, ulusla

rarası çıkar çatışmalarının odak noktalarını oluşturacak yerlere hem yakın 

hem de hakim bir yerdedir. Bu nedenle Kıbrıs'ın coğrafi konumu, bu 

adanın bölgede etkin bir güç olarak varlığınıkoruma amacında olan 

İngiltere için Kıbrıs'ın önemliolınasını sağlayan ilk etkendir. 

!.Dünya Savaşından sonra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da etkin olma

ya çalışacak olan bölge dışı devletler karşısında Kıbrıs İngiltere'nin 

çıkarlarını koruyabilmesi için önemli bir toprak parçasıdır. Örneğin İtalya, 

Güney Anadolu'ya, Mersin-Adana bölgesine yerleşirse, İngiltere Kıbrıs sa
yesinde bölgedeki İtalyan varlığını denetleyebilecekti. 

, ' 
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Eğer Kıbns adası İngiltere dışında başka güçlü bir devletin eline 

geçecek olursa ada İngiltere'ye karşı kullanılabilecektir. Örneğin Süveyş 

Kanalındaki İngiliz varlığı ada sayesinde tehdit edilebilecekti. 

Kıbns, ~giltere'ye Güney Anadolu ve Suriye kıyılarında 
üslenebilecek bir düşman gücün etkisini karşılayabilme olanakları da vere
cekti. 

Magosa'nın. denizaltılar ve destroyerler için mükemmel bir üs duru
muna getirilebileceği, havacılık geliştikçe de adanın bir hava üssü olarak 

büyük bir öneminin olacağı da verilen raporlardan anlaşılmaktaydı. Çünkü 

verilen rapora göre, Uçakların erim uzaklığının o günkü düzeyiyle. 
Kıbns'tan Anadolu'nun büyük bir bölümüne, Suriye'ye ve Mısır'ın bazı 
bölgelerine ulaşmak mümkündür (27). 

b) Paris Barış Konferansı ve Kıbrıs Konusu 

Yunanistan Paris Barış Konferansına katılarak Savaş sonunda yenik 

·~ düşen Osmanlı devletinden toprak koparabilecekti. İtalya dışında İngiltere, 
Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın kendilerine 

sataşmadan güçlenmesinde bir sakınca görmüyorlardı. Yunanistan'ın 

büyüme tasanlannı Venizelos yürütmekteydi. Venizelos ise amaçlarını 
İngiltere'ye dayanarak gerçekleştirme niyetindeydi. Çünkü 1869'da İyonya 
adalarını vererek Yunan Krallığının büyümesine yardım eden ilk devlet 
İngiltere' ydi. 

Yunanistan Paris Barış Konferansına Kıbrıs'ı çok aşan büyüme istek

leriyle gitmiştir. Kıbrıs'tan çok Trakya. Ege ve Anadolu'daki Türk toprak

lan üzerinde b.ilyüme isteklerinin İngiltere tarafından desteklenmesini iste

diğinden konferansta Kıbrıs konusu Yunanistan tarafından açıkça değil 
dolaylı olara~::.gündeme getirilmiştir. Yunanistan'ın bu tutumu karşısında 

(27) Giirel. u.g.e . .- s.88. 
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Kıbns'lı enosisçiler Paris'e heyetler yollayarak Kıbrıs konusunda diplo

matik faa~iyetlerde bulunmuşlardır. Kıbns. Rum heyeti daha sonra Lond

ra'ya giderek Koloniler Bakanı ve İngiliz Dış İşleri Bakanı ile göıüşmeler 

yapmışlar buna rağmen kesin bir sonuç alamamışlardır. 

İngiltere'de Kıbns'lı Enosisçileri destekleyenler vardı. l 9 l 9 yılı Şubat 
ayında düzenlenen Uluslararası Sosyalist Konferansında İngiliz İşçi Partisi 

temsilcisi Ramsoy Mac Donald "İktidara geldiklerinde 'Self Deteımination' 
ilkesini Kıbrıs'ta uygulayacaklannı" açıklıyordu (28). 

Lord Curzon ve asker çevreleri 1919 yılının başlarında Kıbns'm Yu

nanistan'a verilmesine karşı çıkmalarına rağmen ı 919 yılının ortalarında 
Yunanistan'ın Kıbns'ta Enosis karşılığında İngiltere'ye bir üs verebileceğini 
bildirmesiyle Lord Curzon ve asker çevreleri bu konudaki fikirlerini 

değiştinneye başlamıştır. Sonuçta 13 Mayıs l919'da İngiltere başbakanı 
L.George "niyetim Kıbns adasını Yunarüstan'avermektir" demiştir (29). 

İngiltere'deki bu gelişmeler, enosisçilere karşı oluşan bu olumlu tavır 
Kıbns'lı Türk temsilcilerinin çalışmalarıyla sonuca ulaşamamıştır. Çünkü, 

Kıbns'ta adanın Türkiye'ye geri verilmesini savunan küçük bir parti 

örgütlenmiş, (Partinin önderleri bir İttihat ve Terakki üyesi olan Dr. Esat 

ile Dr .Behiç ve Hasan Karabarda~tı), Kıbrıslı Türkler Enosis çabalarını 
boşa çıkartmak için adadaki İngiliz yönetimine başvunnalda kalmamış, 
İngiltere de etkin olabilecek müslüman çevreleriyle ilişkiler kurm~şlardır. 
Türklerin bu. çalışmaları sonuç veımiş. Londra Müslüman Birliği lngiltere 

Dış İşleri Bakanına Enosis karşısında protestolarını bildirmiştir. Bunun 

karşısında İngiltere Türklerin muhalefeti ile eğer Kıbrıs Yunanistan'a 

bırakılırsa güçlü bir siyasal muhalefetle karşı karşıya olabileceğini 
düşünerek 1 Temmuz ı 920'de adanm İngiltere idaresinde kalacağını 

açık lam ıştır. 

(28) Gürel, a.g.e., s.96. 

(29) Gürel, a.g.e., s. 98. 
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Yunanistan ı 920'de daha çok küçük Asya'daki topraklarla ilgilenmiş, o 
nedenle Sevr anlaşmasında Kıbrıs'ta İngiliz egemenliğini tanıyan bir madde 
konulmasına karşı çıkmamıştır. 

c) Sevr Barış Anlaşmasında Kıbrıs'la İlgili Düzenleme 

Osmanlı Devletine imzalanmak üzere verilecek olan Barış 

Antlaşmasının oluşturulması sırasında Kıbns1la ilgili düzenleme ilk önce 

İngiltere tarafından hazırlanmış. daha sonra öteki devletlerin göıüşü 
alınarak. son metin ortaya çıkmıştır. 

· Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos l 920'de imzalanmıştır. 

Antlaşmanın Kıbns'la ilgili maddeleri şunlardı (30). 

Made 115. Taraflar. İngiliz Hükümetince 5 Kasım 1914'de ilan edil
miş olan Kıbns'ın kendisine bağlanmasını tanıdıklarını bildirirler. 

Madde J 16. Osmanlı Devleti, bu adanın padişaha ödenen vergiye olan 
hakkı da içermek üzere, Kıbrıs üzerinde ya da Kıbns'a ilişkin bütün hak
larından ve sıfatlarından vazgeçer. 

Madde 117. Kıbrıs adasında doğmuş ya da orada oturan Osmanlı uy

rukları. yerel yasa koşulları içinde, Osmanlı uyrukluğundan ayrılarak 
İngiliz Uyrukluğunu alacaklardı. Sevr Antlaşması imzalanan fakat uygula
namayan bir antlaşmadır. Çünkü müttefikler ve ortakları Kurtuluş 

Savaşının sonunda TBMM'ni tanımak zorunda kalmışlar ve Lozan Barış 
Antlaşmasını imzalamışlardır. 

(30) Seha L. Merayt Osman Olcay, Osmanlı:. İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri, 

A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara 1977. s.80. 
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d) Lozan Antlaşmasmda Kıbrıs'la İlgili Düzenleme 

Kurtuluş Savaşının başarıyla sonuçlanması üzerine itilaf devletleri ile 

Türk Devleti arasmda çeşitli konulan göıiişmek-üzere Lozan'da bir konfe

ransın toplanılmasına karar verildi. Konferansta TBMM hükümetini İstiklal 

Savaşımızda büyük rol oynamış olan İsmet İnönü temsil etti. Konferansta 

yem kurulacak olan Türkiye'nin sınırlarının tesbit edilmesi. 

kapitülasyonların kaldırılması. boğazlann durumunun tesbit edilmesi, Os

manlıların borçlan meselesi gibi konular görüşülüp karara bağlanmıştır. 

Türk Devletini bekleyen birçok sorun vardı. Herşeyden önce Türk 

Devletinin İstiklal ve bütünlüğünü garanti altına almak önemliydi. Bu ne

denle Türkiye Kıbrıs konusu üzerinde çok duramadı. 

Lozan konferansı müzakereleri sırasında Türk temsilcileri memleket

lerini ilgilendiren çok haklı oldukları meselelerde bile tatmin olmadılar. 

Çünkü müttefikler isteklerini kabul ettiımek için birlikte hareket ediyor

lardı. I.Lozan Konferansı bu nedenle başarısızlığa uğradı. Tüm çalışmalara 

rağmen şartlar gözönünde tutulacak olursa Lozan Antlaşması Türkiye'nin 

lehinde bir antlaşmaydı. 

Lozan Antlaşması'nın önemini Mustafa Kemal şöyle açıklamıştır: 

"Türk Milleti aleyhine. asırlardan beri hazırlanmış ve Sevk muahede

siyle ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılmasını ifade eden 

bir vesikadır. Türk tarihinde emsali görülmemiş bir siyasi zafer eseridir 

(31 ). 

Böyle bir durumda İngiltere'nin elinde bulunan Kıbns'ı istemek, bütün 

işleri bir anda bozabilir. Türkiye'nin varlığını tehlikeye düşürebilirdi. 

(31) Vehbi Zeki. Kıbns Türk Mücadele Tarihi. (1878-1959) Cilt.\, Kıbrıs \ 973. s.36-37. 
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perişan bir durumda olan ordumuzu Kıbrıs için harekete geçirmek, macera

ya atılmak olurdu. Bu nedenle Türkiye Lozan Barış Antlaşmasıyla Kıbrıs 

üzerindeki hükümranlık haklarından vazgeçmiştir. 

Lozan Antlaşmasının Kıbns'la doğrudan doğruya ilgili 3 maddesi bu

lunmaktadır. Bunlar 16. 20 ve 21. maddeleridir. 

Bu maddeler şöyledir (32): 

Madde 16: Türkiye bu antlaşmada açıklıkla belirtilen sınırlar dışında 

bulunan bütün arazi üzerinde ve bu araziye bağlı ve yine onun gibi bu 

antlaşma ile üzerlerinde kendi egemenlik hakkı tanınmış olan adalardan 

başka adalar üzerindeki bu arazi ve adaların mukadderatı ilgililer 

tarafından tayin edilmiş veya edilecektir, her ne şekilde olursa olsun haiz 

olduğu bütün hukuk ve ve müstenidatından vazgeçtiğini açıklar. 16. madde 

Kıbns meselesinin söz konusu olduğu devrelerde Yunanlılar tarafından 

sürekli istismar edilmiştir. Yunanlılar 16. madde ile artık Türkiye'nin 

Kıbrıs üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Halbuki 

Türkiye 16. maddenin ilk şekline itiraz etmiş daha sonra madde yukarıdaki 

son şeklini almıştır. 

"Türkiye bu antlaşmada açıkça belirtilen hudutlar dışında bulunan ve 

bu antlaşma ile üzerlerinde hakimiyeti tanınmış adalardan başka adalar 

üzerinde veyahut her ne suretle olursa olsun bunlarla ilgili hukuk ve iddia 

edilen şeylerden vazgeçtiğini açıklar. Bu arazi ve adalar üzerine, ilhak, is

tiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında kabul edilen veya edilecek 

olan bütün kararlan kabul ve onaylar'.1 

Bu maddenin son cümlesi, Türk milli huduttan dışı~da, yani 

Kıbrıs'tada ilhak, istiklal veya başka diğer idare şekilleri hakkında daha 

(32) Şükrü Torun, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbns'ın Politik Duı\ınıu. 

İs tan bul l 956, s .56. 
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sonralan alınacak kararları, Tüıkiye'nin o zaman peşinen tanıması isteniy

ordu. Türkiye'nin itirazı ile son cümle kaldınldı. Böylece Türkiye'nin. 

Kıbns'ta gelecekte söz hakkı bulunabilecekti. 

Madde 20: Türkiye Hükümeti, Kıbns'ın İngiltere tarafından 5 Kasım 

l 914'te ilan olunan ilhakını tanıdığını açıklar. 

Madde 21: Kıbns'ın vatandaşlık durumlarını gösteren maddeydi. Bu 

maddeye göre; 

5 Kasım l914'te Kıbns adasında oturan Türk uyruğu yerli kanunun 

tayin ettiği şartlar dairesinde İngiliz uyruğuna sahip ve bu yüzden Türk uy

rukluğunu kaybetmiş olacaklardır. Bununla beraber bu antlaşmanın 

yürürlüğe girdiği günden itibaren iki yıllık bir müddet zarfında Türk 

uyruğunda kalmakta serbest olacaklardır; bu taktirde bu haklannı kul

landıkları tarihi takip eden oniki ay içinde Kıbns'ı terketıneye mecbur ola
caklardır. 

Bu antlaşmanın yürü;lüğe girdiği tarihte Kıbrıs adasında oturmakta 

olup da yerli kanunun tayin ettiği şartlar dairesinde yapılan müracaat 

üzerine belirtilen tarihte İngiliz uyruğunu göstermiş veya göstermek üzere 

bulunınuş olan Türk vatandaşlan da bundan dolayı Türk uyruğunu kaybet

miş olacaklardır. Şurası şüphesizdir ki Kıbrıs Hükümeti Türk hükümetinin 

izni olmadan Türk uyruğundan başka bir uyruk göstermiş olan kimselere 

İngiliz uyruğunu vermekten kaçınmak yetkisine sahip olacaktır. 

Böylece Lozan Banş Antlaşması ile Kıbns kesin olarak Türkiye'nin 

elinden çıkıyor, fakat ileride geleceği ile ilgili herhangi bir değişiklikte. 

Türkiye söz hakkına sahip bir devlet oluyordu. 

Lozan Antl~şması ile Kıbns'ta İngiliz idaresi kesinleşmiş ve hukuki

leşti. Bu durum karşısında İngiltere 1925 yılında Kıbrıs'ı bir taç kolonisi 

olarak ilanına karar verdi. 
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Kıbns'ın İngiltere'ye ilhakını kabul eden Lozan Muahedesi İngilizler 
tarafından 6 Ağustos, l 924'te tasdik edildi. l 925 yılında İngiliz kralı V. · 

George Kıbns'ın statüsünün İngiliz taç kolonisine (Crown-Colony) 
çevrilmesini ve adaya koloni adının verilmesini sağlayan bir ihtara beratını 

imza ve Birleşik Krallığın mühürü ile tasvip etti (33). Bu beratla Yüksek 

Komiserlik kaldırıldı, yerine valilik makamı meydana getirildi. 

l Mayıs l 925'ten itibaren valiliğe o dönemde adanın Yüksek Komise
ri olan Sir Malcolm Stevenson Kıbrıs'm ilk İngiliz valisi oldu. Lozan'dan 

sonra Kıbns'ın idari statüsünde çok hafif bir değişiklik yapıldı. Kıbns'm 

l 925'te adanın İngiliz taç kolonisi olmasıyla gerçekleşen statüsü İngiliz 
idaresinin son günlerine kadar heıhangi bir değişikliğe uğramamıştır. 

(33) Gazioğlu, a.g.e .• s.35. 
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iV- 1914-1939 Yılları Arasında Kıbrıs'ta Türk ve Rum Toplumları 

ve İngiliz Yönetimi 

a) 1931 İsyanının Sebep ve Sonuçları 

l 920'1i yıllarda İngiliz İmparatorluğu çökmeye başlamıştı. Bu 

dönemde Orta Doğu'da ve Hindistan'da İngiliz yönetimleri burada oluşan 

ulusçuluk hareketi karşısında güçsilzleşmeye başlamıştı. Mısır'daki ulusçu 

Vafd Partisi üyelerini Mısırdan süren İngiltere sözde kendisi ile işbirliği 

yapan Hidivi !.Fuad adıyla Mısır kralı yaptı. Ancak Mısır Halkı Vafd Parti

sini desteklemekteydi. Bu nedenle İngiltere 1927-1930 yıllan arasında 
Mısır'a bağımsızlık venneyi düşündü. Fakat görüşmeler l 930'da kesildi ve 

Fuat parlamentoyu fesh etti. Mısır'da tam bağımsızlık için ulusçuların 

yüriittüğü savaşım karşısında İngiltere'nin ödün venneye yatkın görünmesi 

enosis taraftarlannı cesaretlendinnişti. 

Adadaki Rumlar Kıbns'ı Yunanistan'a katmak için Kıbns'ta siyasal 

hak ve özgilrlüklerinin genişletilınesi için savaşıma başladılar 1 Temmuz 

l 920'de İngiltere'nin Kıbrıs'ı Yunanistan'a venneyi düşünmediğini bildir

mesi üzerine Rumlar Ulusal bir Konsey kurdular. 

l 922'de Kıbrıs başpiskoposu adada tam anlamıyla özerk bir yönetim 

kurulmasını, yasama konseyinin yanısıra yüriitme konseyinde ve yönetim 

mekanizmasında da nüfusla orantılı katılım ve temsil istedi. Fakat istek 
İngiltere tarafından red edildi. 

l 924 yılında İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazanmıştı. İşçi Partisi 

iktidara gelmeden önce Enosis'i vaadetmişti. Bu nedenle Enosisçiler umut

lanıp İşçi partisine ilhak isteklerini bildinnişlerdir. Fakat 22 Ocak l 924'te 

İşçi partisinin muhalefete düşmesi umutların boşa çıkmasına neden oldu. 

10 Mart 1925'te adanın taç kolonisi olması Kıbrıs Anayasasında 

önemli sayılamayacak değişiklikler getirdi. Bu Anayasaya göre Yasama 
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Konseyinin yetkileri genişletilmiyor, konsey İngiliz yönetiminin istekleri 

yönünde karar vermese de, İngiltere yönetimi istediği kararlan uygulamak 

için emirler çıkartabiliyordu. 

l926'da adaya Vali olarak atanan Strorrs Kıbrıs'ta yeni bir anayasal 

düzenleme yapmak için çalışmalara başladı. Valinin düşündüğü düzene 

göre bir idare meclisi oluşturulacak, bu kurulda resmi üyeler, seçilmiş 
üyeler ve atanmış üyeler bulunacaktı. Yasama konseyindeki Rum üyelerin 
önemli bir bölümü avukat ve tefeciydi. Bunlar halkı borçlandırarak bu 

göreve seçilmişlerdi ve amaçlan Enosisi siyasi yoldan gerçekleştirmekti. 

Bu nedenle, İngiltere Enosis savaşının hızını kesmek için yeni kurulacak 

idare meclisine seçilecek olanların tarımla uğraşan çiftçiler olmasını şart 
koşacaktı. Kıbrıs halkının Enosis çalışmalarından etkilenmemesi için ada 

halkının ekonomik bakımdan kalkınmasına çalıştı. Ziraat Bankası ve koo

peratiflerin kurulmasına karar verildi. Fakat l 929'da İngiltere'de seçim yılı 

olması bu konudaki çalışmaları engellemiştir. 

1929 yılında İşçi Partisinin seçimleri kazanması Enosisçilerin tekrar 

işçi partisine başvurmalarına neden oldu. Fakat adanın Yunanistaı'ı'a 
bırakılması konusunda bir dış baskı yoktu ve o sırada Akdeniz dengesi için 

Kıbns'ın İngiltere elinde kalması gerektiğinden İşçi Partisi Enosis'i kabul 

etmedi. Buna rağmen Kıbrıslı Rumlar l 929'da daha ciddi ve örgütlü bir 

çalışmaya girdiler. Yasama konseyi üyesi Theodatos imzasıyla çıkan "Eno

sis savaşımı programının maddeleri başlıklı bir gazete yazısı ile Kıbrıs 
Rum halkından · "Enosis için zorunlu katkı" istenmiştir. Yapılan 
çalışmaların sonunda Enosis konusunda kesin bir netice alınamamıştır. Bu 

arada Kıbrıs Rum Toplumu ile İngiltere arasında mali konularda derin 
anlaşmazlıklar başlamıştı. 

İngiltere Kıbrıs'ın gelir fazlasına ·el koymaktaydı. Bu konu özelikle 

Kıbrıs'lı Rumlar arasında tepki yaratmakta, enosis eylemleri için kul
lanılmaktaydı. 
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Bu nedenle 1927'de Kıbrıs Valisi Storrs tarafından adada yeni bir 

düzenleme yapılmasına karar verildi. Buna göre Kıbrıs adasının gelirine 

bundan sonra el konulmayacaktı. Buna karşılık Kıbns öteki koloniler gibi 
İngiliz bütçesine "yıllık katkı" adı altında yeni bir ödenti yapacaktı. Bu 

karar Kıbns'lı Rumları hoşnut etmedi. Aynca ~giliz hükümeti Kıbrıs için 

yeni vergi düzenlemeleri düşünüyorlardı. 1931 'de hükümetin yeni bir 

gümrük vergisi koymak istemesi\Kıbnslı Rumların bu vergiyi red e~mesi

ne neden oldu. 1931 'deki bu gelişmeler Kıbns'taki olayların lngiliz 

yönetiminin denetiminden çıkmasına neden olmuştur. 

21 Ekim 193 l 'de ise büyük bir isyan çıkmıştır. Bu isyan Dionysios 

Kykkotis adında bir Papaz tarafından yönetilmiştir. 1932 yılında isyan 
bastırılmıştır. 

1931 isyanı sonunda İngiltere hükümeti Kıbrıs'ta bir takım tedbirler 
aldı. Bu tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

- İsyanın başlatılmasında ve İngiliz aleyhtarlığını tahrikte büyük rolü 

olduğu düşünülen Yunan Konsolosu Kyrou'nun konsolosluk görevine son ,~ 

verildi. Aynca 30 kişi isyan nedeniyle Kıbns'tan sürgüne yollandı. Sürgüne 

yollananlar arasında Yasama konseyinin Rum üyelerinin hepsi vardı. 

Böylece Kıbrıs'taki Enoisçi önderler'in sürgüne gönderilmesiyle enosisçi 

girişimler durdurulmuş olmuyor, ancak Kıbrıs dışına ihraç ediliyordu (34). 

- Kıbrıs anayasası askıya alındı. 

- Yasama Konseyi kaldırılarak tüm yetkiler Kıbrıs valisine verildi. 

- Bayrak, köy yöneticileri ve kilise çanları yasası kaldırıldı. Konsolos-

luklardan başka yerlerde yabancı bayrakların kullanılması yasaklandı. Köy 

muhtarı atama yetkisi sadece İngiltere hükümetine verildi. 

- Basın Sansüıii uygulanm~ya başlandı. Posta telgraf iletişimi valiliğin 

denetiminde yürütülmeye başlandı. 

(34) Gürel, a.g.e., s. 141. 
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- Kuşkulu görülen kimselerin gözaltına alınması kolaylaştırıldı. 

- 1931 'de yürürlüğe konulan eğitim yasası ile eğitim programının be-

lirlenmesi tümüyle İngiliz yönetiminin yetkisine bırakıldı. İlköğretimde 

Yunan tarihi, Yunan ulusal şarkılarının öğretimi yasaklandı. 

- l 933'te Kıbrıs kominist Partisi kapatıldı. 

l 937'de Kilisenin gücünü denetleme yetkisi İngiliz yönetimine ve-

rildi. 

Bu tedbirler Türklere'de uygulanmıştır. Kıbrıs'lı Enosisçiler bu sert 

tedbirler karşısında çalışmalarını yurt dışında sürdürmeye başladılar. 

b) 1933-1939 Yılları Arasında Kıbrıs Rum Toplumunun İngiliz 
Yönetimi İle İlişkileri 

1933-1939 yılları arasında Kıbrıs'ın kötü siyasi durumunun nedenleri 

politik ve ekonomiktir. 

İngiltere, Akdeniz bölgesinde ortaya çıkan gelişmelere, İtalya'nın bu

rada önemli bir güç olarak belirmesine rağmen Kıbrıs'ı önemli bir Akdeniz 

üssü durumuna getirip getirmemek konusunda henüz bir karar vermemişti. 

Kıbrıs adasının ingiltere'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz politikası için en 

fazla değer kazandığı dönemde ise geç kalındığı görülmüştür. İngiliz 

yöneticileri Kıbrıs'ta ancak karşılığını alabilecekleri yatırımlar yapmayı 

düşünmüşlerdir. 

l930'lu yılların ikinci yarısında Kıbrıs'ta halk ekonomik sıkıntılar 

içerisindeydi. Bu sıkıntıların sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz . 

. . Kıbrıs'ta tefecilere borcunu ödeyemeyen küçük toprak sahiplerinin 

toprakları tefecilerin elinde toplanmaya başlayınca, topraksızlaşan kö'ylüler 

kerıtlere giderek işsizliği arttırmaktaydı. İngiliz yönetiminin topraktaki 

· ki!çük ~ülkiyeti tasfiye eden, büyük toprak mülkiyetini teşvik eden 
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politikası küçük toprak sahiplerinin yoksullaşmasına ve toprakta büyük 

mülkiyete yol açmıştır. 

İngiliz hükümeti'nin Kıbns'ta yatınmlarını çok kısıtlı yaptığını 
yukarıda belirtmiştik. Bunun yanında adada yabancı sermaye sahipleri de 

önemli yatırımlar yapmamıştır. 

İngiltere, Kıbrıs "gelir fazlası"na 1855 yılında Osmanlı devletinin 

İngiltere ve Fransa'dan almış bulunduğu borçlara karşılık el koymaktaydı. 
Bu gelir Kıbrıs için kullanılmaktaydı. l 927'de Kıbrıs adasının gelirine el 

konulmamasına, buna karşılık Kıbrıs halkının Kıbrıs gelirinin yatırılmış 
fazlaları ile ilgili olarak hak öne sürmeyecek:lerine karar verildi. Bu karar 

özellikle Rumların Enosis istekleri için kullanılmaktaydı. Buna rağmen 

İngiltere Kıbrıs geliri fazlasını Kıbrıs'a ödeme karan almadı. 

Bu dönemde meydana gelen ekonomik sıkıntılar ve Kıbrıs solunun 

iyice örgütlenmeye başlaması, İngiliz hükümetinin kaygılanmasına neden 
olmuştur. 

, 

1931 ayaklanmasından sonra Kıbrıs halkının siyasal hak ve 

özgürlükleri kısıtlanmıştı. Fakat yapılan kısıtlamalar anayasal sorunların 
Kıbrıs ve dışında ele alınmasına engel olmamıştır. 

Adadaki Enosisçiler şiddet eylemlerini bu yıllarda başlatırken bir yan

dan da sistemli özerklik istemi de gündeme getirilmiştir. Özerklik isteminin 

benimsenen bir siyasal istek olarak belirmesinde başlıca iki neden rol 

oynamıştır. Birincisi: 1931 ayaklanmasından sonra Kıbrıs'taki İngiliz 
' 

yönetiminin ve İngiliz Hükümetinin Enosis istekleri karşısında isteklerin 

reddedileceği, ikincisi ise 1930'ların· ikinci yarısında Kıbrıs Solunun bu 

dönemde İngiliz Soluyla bir yakınlaşma içine girebilmesidir. Kıbrıs'lı sol

cuların çalışmaları ile l 937'de Kıbrıs Özerkliği Komitesi kuruldu. Kıbrıs 
Özerkliği Komitesi Kıbrıs'ta anayasal düzene geri dönülmesi ve özerklik 
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istekleriyle ortaya çıkmıştır. Fakat Koloniler Bakanlığı ve İngiliz Hükümeti . 

bu konuya olumlu yaklaşmamıştır. 

Görüldüğü gibi Kıbrıs halkı ekonomik nedenlerden dolayı İngiliz 

hükümetı ıle iyi ılişki!er kuramazken bir yandan da enosisi gerçekleştirmek 

için örgütlenmeye başlamışlardır. 

c) Kıbrıs Türk Toplumu ve İngiliz Yönetimi 

İngiltere, Kıbrıs'ın yönetimini devraldıktan sonra adada Yunanistan'la 

birleşmek isteyen bir Rum toplumu, diğer yanda Osmanlı devletine sadık 

olan, fakat Müslüman ve Osmanlı olmanın yanısıra ayrı bir Türk ideolojisi

ne sahip bulunmayan bir Müslüman-Türk toplumu bulunmaktaydı. 

İngilizler Kıbrıs Türk toplumunu Rum toplumu karşısında bir denge unsuru 

olarak görmüşlerdi. Buna rağmen İngiltere Kıbrıs Türk Toplumunun Os

manlı yönetimi altında sahip olduğu hakların birçoğunu ortadan kaldırdı. 
1882 Anayasası ile Türklerin Siyasal üstünlüklerine son verilmiş iki top

lum için oransal temsil getirilmiştir. 

!.Dünya Savaşının Osmanlı devletinin yenilgisiyle sonuçlanmasından 

sonra Anadolu'da başlayan Kunuluş Savaşı Kıbrıs'lı Türkler tarafından 

yakından izlenmiştir. l 920'lerin başları Anadolu hareketinin ideolojisinin 

Kıbrıs'lı Türkler arasında da yayılmaya, benimsenmeye başladığı dönem 

olmuştur. Bu dönemde M.Kemal hareketinin ve Türk ulusçuluğu ideolojisi

nin Kıbrıs Türk Toplumu içinde giderek yaygınlaştığını; Gelenekçi

Müslüman bazı unsurlarında Atatürk reformlarına karşı durup, İngiliz 

yönetimi ile yakın işbirliğine girdiğini görmekteyiz. İngiliz yönetimi 

Atatürk'çü Ulusçu Grup Kıbrıs'ta güçlendikçe Türk toplumunun toplumsal 

örgütlenme çabalarını engellemeye ve toplumsal temsil yeteneğini gerilet

meye çalışmıştır. 
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, Kıbrıs Türk basını Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu ·hareke.tini 

desteklerken. Kıbrıs Türk halkı tüm olumsuzluklara rağmen ·aralarında 'para 
toplayarak Anavatan'a ulaştırmışlardır. 

Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıktan ve Cumhuriyetin ilanından sonra 
da Kıbrıs Türk Toplumu Türkiye'deki gelişmeleri izlemiş, Kıbrıs'ta Türk 

ulusçuluğu gelişimini sürdürmüştür. 

v. 1923·1939 Yılları Arasında Kıbrıs Türk Toplumu, İngiliz 
Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tutumu 

Cumhuriyet'in ilan haberi Kıbns'ta duyulduğunda Kıbrıs Türk Toplu

mu bu olayı büyük bir sevinçle karşılamış evlerinin önlerini Türk bayrak

ları ve Atatürk'ün resimleri ile donatmışlardır (35). 

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün yaptığı inkılapların 

İngilizlerin baskısına rağmen, hiçbir kanuni mecburiyet olmaksızın 

Kıbns'lı Türkler tarafından da kabul ve tatbik edilmesi, Anavatan'a sonsuz 

bağlılık ile ifade edilebilir (36). 

T.C.'de girişilen inkılap hareketlerinin Kıbrıs Türk Toplumunda 

yaygınlaşması İngiliz hükümetinin bu hareketin karşısında yer almasına 
neden olmuştur. İngiliz yönetimi Türkiye'deki yenilikçi ve ulusçu akımı 
Kıbrıs'ta destekleyenleri sindirmeye çalışmış. fakat çalışma~arına~ engel ola
mamıştır. Bütün engellemelere karşı Kıbrıs Türk toplumu içindeki yeni

likçi ve ulusçu unsurlar güç kazanmaya başlayınca İngiliz yönetimi adada
ki Türk toplumunun başlıca kurumlannı denetleyerek Türklerin toplumsal 
örgütlenme düzeylerini elinden geldiği kadar e_n az düzeyde· tutmaya 
çalışmıştır. 1920'1i yılların sonunda İngiliz yönetimi ilk olarak Evkaf 
ypnetimini denetim altına almış. müftülüğün resmi kimliğine son vermiştir. 

(35) Gürel. a.g.e .. s.168. 

(36) H.Fikret Alasya. "Kıbns'h Türklerin Hüriyet Savaşı" Türk Kültürü. Yıl II. s.21 

(femrnuz 1964) s.46'dan: Gürel, s.168. 
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Böylece İngiliz yönetimi bu kurumlara- vurduğu darbelerle bir anlamda 

Türk t~plumunu geleneksel liderlik ve temsilcilik . kurumlarından yoksun 

bırakmış oluyordu . 

. 1931 ayaklanmasından sonra R~m toplumu gibi Türk toplumu da · 

İngiliz yönetimiyle iletişimini hükümet tarafından atanan ve eski, gelenek
sel bir Türk ailesine mensup olan bir görevli ile sürdürdü. Bunun sonucun

da Atatürk'ün refonn hareketleri Kıbns1a geç ulaşıyor, Kıbrıs Türk toplu

munun genel olarak ilerlemesi engelleniyordu. 

Türk toplumunun ulusçu ve ilerici hareketleri karşısında İngiliz 

yönetimi Türk toplumu içindeki gelenekçilere yaklaşıyordu. Türk toplumu

nu bunlar aracılığı ile yönetmeye çalışıyordu. Ama yinede yenilikçi ve 
ulusçular çok güçlenmişler, Türk toplumunu temsil edebilecek duruma 

gelmişlerdi. 193l'den önce Yasama Konseyine seçilen Türk üye Necati bey 
ulusçu yenilikçi bir önderdi (37). İngiliz yönetimi ulusçu ve yenilikçi kim

selerin Kıbns•ta Türk toplumunu temsil etmesine engel olarak Kıbrıs Türk 

toplumunun ilerlemesine, gelişmesine dur diyebileceğini düşünüyordu. Bu 
... 

nedenle kendisini bu yönde destekleyen yöneticileri işbaşına getirmeye· 
başladı. Yenilikçi-ulusçu kimseler İngiliz yönetiminden Kıbrıs 1taki Türk 

eğitim kurumları ve eğitim düzeniyle ilgili isteklerde debulunmuşlardır. 

örneğin okullardaki müfredat programlarının Türkiye'dekine uydurulması, 

Türkçe ders kitaplarının -Türkiye'den getirilmesinin sağlanması bu istekle
rin başındaydı. 

Bu istekler İngiliz yönetimi tarafından red edilmiş, Kıbrıs'taki Türk 

okullarında adeta kitapsız eğitim yapılmıştır. Bir ·sure sonra Kıbrıs'lı bir 

Türk Tilrkiye'den önemli bir miktarda kitap getirmiştir. 15 Ağustos l 928'de 
Latin harflerinin okullarda okutulmasına karat verilmiştir. 

(37) Gürel, s.173. 

. ... .... ,, 
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1931 isyanından sonra İngiliz hükümeti 1935-1936 ders yılında ilko

kullar için yeni bir eğitim sistemini ve müfredat programını kabul etmiştir. 

Buna göre Kıbns'taki Türk okullarında, Türkiye'den getirtilen okul kitap

larının okutulması yasaklanmış, okuma ve alfabe kitabı dışında kitapsız 

öğretim zorunlu olmuştur. Bu dönemde Kıbns'lı Türkler için umut kapısı 

Türkiye'de okuma olanaklarıydı. Bu olanaklarda oldukça kısıtlıydı. 1933 

yılında Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde okuyan 65 Kıbrıs'lı öğrenci 

kurdukları Talebe derneği ile toplumsal örgütlenme olanakları İngiliz 

yönetimi tarafından sistemli biçimde sınırlanmaya çalışılan Kıbrıs Türk 

Toplumu içinde önemli bir örgütlenme çabasıdır (38). 

l 930'lann sonunda İngiliz yönetimi Türk basın organlarım sansür et

meye başlamış, basının yenilikçi, ulusçu eğilimlere destek vermesi engel

lenmeye çalışılınıştır. 

İngiltere Kıbrıs'taki Türk toplumuna karşı böylesine olumsuz bir 

tutum içindeyken, Kıbrıs Türk toplumu ulusçu-yenilikçi arayışlar içinde 

iken T.C.'nin ve İngiltere'nin Kıbrıs politikasını ise şu şekilde anlatabiliriz. 

Türk-İngiliz ilişkileri Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında oldukça 

sarsıntılı dönemler geçirmiştir. l 930'lu yıllarda Akdeniz'de İngiltere'nin ve 

Türkiye'nin ortak çıkarlarını tehdit eden İtalya'nm ciddi bir tehlike olarak 

görülmeye başlaması üzerine İngiliz-Türk ilişkileri düzelmeye başlamıştır. 
Bu nedenle Türkiye, Kıbrıs'ı ve Türk toplumunu yakından izlemiş fakat 

İngiltere ile sorun çıkartmamaya dikkat e~iştir. 

İngiliz belgelerinde adadaki Türk konsolosunun Kıbrıs Türk toplumu

na güç verdiği, adadaki Kemalist hareketin güçlenmesinde önemli rolü 

olduğu belirtilmektedir (39). Bunun nedeni ise Kıbrıs Türklerinin 

Türkiye ile 

(38) Gürel, a.g.e., s.186. 

(39) Gürel, a.g.e., ~- 188. 

'••· 
, .. ; 
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ilişkilerinin son derece kısıtlı olmasıdır. Örneğin Kıbrıs ile Türkiye 
arasında düzenli bir doğrudan ulaşım bulunmamaktaydı. 

19 3 8-193 9 yıllan aras ınd~ Tlirki ye ile İngiltere arasında iliş kiler iyice 
gelişmiş bu iki devlet arasında İtalya1ya karşı işbirliği eğilimi duyulmuştur. 

Buna rağmen İngiltere yine de Kıbns'taki Türk ulusçuluğundan rahatsız 

olmuştur. Türkiye ise adadaki Türk ulusçuluğunun gelişmesi yüzünden 

İngiltere1 yi kaygılandınnaktan kaçınmıştır. 

30 Ağustos l 938'de İngiliz büyükelçisi ve Türkiye'nin Dış İşleri 

Bakanı Kıbrıs Türk Halkının ulusçu-yenilikçi hareketleri· konusunda 

görüşme yapmışlardır. Bu görüşmede Dış İşleri Bakanı Kıbns'ta bir Türk 
ulusçuluk hareketinin bulunduğunun gerçek olamayacağını, Kemalistlerin 
başkalarının topraklarında yaşayan azınlıkları örgütleme politikalarının 

olmadığım, Kıbns'taki Türklerin adanın hükümetinin destekçisi olduğunu 
T.C.'nin de dileğinin bu olduğunu belirtmiştir (~O). 

Bu görüşmeden de anlaşılacağı gibi Türkiye İngiltere ile iyi ilişkiler 

kuımaya gayret ederek adadaki Türk ulusçuluğunun desteklenmesi uğruna 

İngiltere ile ilişkilerini bozmak istemiştir. Buna rağmen adada görevli Türk 

konsolosları Kıbns•taki ulusçu•yenilikçi unsurlarla yakın ilişkilerde bulun• 
muşlardır. 

l 9391dan sonra değişen yeni koşullar içinde Kıbrıs sorunu da nitelik 

değiştiımiş, Türkiye'nin Kıbrıs·~. bakış açısı da farklılaşmaya başlamıştır. 

(40) Gürelt a.g.e., s.192. 
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VI- il.Dünya Savaşına Kadar Akdeniz ve Kıbrıs 

!.Dünya Savaşı ve ertesinde Akdeniz ve Süveyş Kanalı İngiltere için 

çok önemli olmuştur. Akdeniiin önemi İngiltere açısından artarken. 
İtalya'da Akdeniz'de üstünlük sağlamaya çalışıyor, İngiltere için bir tehdit 

oluşturmaya başlıyordu. Özellikle 1935 yılında İtalya'nın Habeşistan'ı işgal 
etmesi Akdeniz'in İngiltere için güvenlikte olmadığını göstermiştir (Çünkü 

İngiliz donanınasının yolu İtalya tarafından Habeşistan harekatında kul

lanılmıştır.) 

İtalya bir taraftan Akdeniide İngiliz üstürılüğünü tehdit ederken bir 

taraftan da Kıbns'la ilgilenıniş adadaki İtalyan konsolosunun yardımıyla 
Kıbns'a İtalyan propagandasını yapan birçok broşür dağıtmıştır. 

Akdeniz'de İtalya'nın güçlenmeye başlaması üzerine Yunanistan ve 

Türkiye İngiltere ile olan ilişkilerini daha da yakınlaştırmak istemişlerdir. 

1932 yılında Yunan hükümetinin Kıbrıs ve Oniki Adalar'ın bir Milletler 

Cemiyeti Mandat'sı olarak yansızlaştınlması taraftan olduğunu İngiltere'ye 
' 

bildirmesi Yunanistan'ın Kıbrıs'ı dış politikasında ikincil durumuna 

geçirdiğini göstermektedir. 

İngiltere 1935 yılından sonra Akdeniz dengesinde yararlı olabileceği 

düşüncesiyle adada bir hava üsü kurmayı ve Magosa limanının derin

leştirilip genişletilmesini düşünmeye başladı. (Koloniler bakan yardımcısı 

oawe 1935 yılında Koloniler bakanına Malta'nın bir deniz üsü olarak elve

rişsiz olduğunu. İskenderiye'ye oldukça uzakta bulunduğunu, o nedenle 

adada bir onarım üssünün kurulması gerektiğini bildirmiştir). Fakat İngiliz 

hükümeti Genel Kurmayın önerilerine uyarak amaç ve harcamalarda 

önceliğin Almanya ile olabilecek bir savaşı temel alan planlara verilmesi 

gerektiğine karar vererek Kıbns·ta denüz üssü kurulması tasarısını ertele

miştir. Almanya ile çıkacak herhangi bir savaş durumunda İtalya'nın 
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Almanya yanında savaşacağının kuşkulu olması da Akdeniz'le ilgili 

tasarının daha sonraki dönemlere atılmasına neden olmuştur. 

1938 yılında İngiliz. hükümeti daha çok Pasifik'teki denizaşırı 

çıkarlarının konınmasına önem venniş, İtalya ile Akdeniz'le ilgili bir 

anlaşmaya vararak Milletler Cemiyetinin üyelerini İtalya'nın Habeşistan 

üzerindeki egemenliğini tanıma konusunda serbest bırakması için 

çalışacağına söz venniştir. Böylece İtalyan tehlikesinin yatıştırıldığını 

düşünen İngiltere Akdeniz'e daha az önem vermiş, Kıbrıs'a askeri açıdan 

yatırım yapılması için kaynak ayırmamıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

il- DÜNYA SAV AŞI İÇİNDE KIBRIS- -

1- Genel Değerlendirme 

il.Dünya Savaşının gelişmeleri Kıbns'ı. İngiltere'nin adadaki yönetimi 

ve bu devletin Yunanistan ile Türkiye'yle olan ilişkileri açısından etkile-

miştir. 

İngiltere il.Dünya Savaşına kadar olan dönemde Kıbns'ı etkin bir as

keri üs durun:ıuna getirmeye çalışmamış, bu nedenle Kıbrıs II.Dünya 

Savaşında önemli bir askeri rol oynamamıştır. 

II.Dünya Savaşının - gerekleri. Kıbrıs halkının. Yunanistan ve 

Türkiye'nin _dostluklarının İngiltere için önemli olınası ·nedeniyle_ İngiltere 

adada 1931 'den beri sürdüğü sertlik politikasını bırakmıştır. Savaşın gerek

tirdiği sınırlamalar Kıbns'ın daha önce ithal ettiği maddelerin adada 
~ - -

üretilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış bu adanın iktisadi açıdan yararına 

olmuştur. Bu sayede güçlenmeye başlayan işçi sınıfı İngiltere'nin 

yumuşama politikasından yararlanarak siyasal örgütlenmeye başlamıştır. 

Yunanistan'ın İngiltere yanında Il.Dünya savaşında savaşa girmesine 

kadar Enosisçiler İngiltere'ye karşı bir nıtum içinde iken Yunanistan' m 

savaşa girişinden sonra tutumlarını değiştinnişlerdir. 

1942'de Enosisçilerin II.Dünya savaşından sonra Kıbns' ın Yunanis

tan 'a bırakılacağından emin bir şekilde propaganda yapmaları Türk halkı 

arasında tepki doğunıyor ve Türkler arasında Alman yanlısı bir tutum 

yaygınlaşmaya başhyordu (41 ). 

(41) Gürel, a.g.e .• il.Cİit. s.l 1. 
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l 942'de Türkler Rumlann iyi niyetine inanarak Rumlarla birlikte ortak 

"Kıbrıs Çiftçiler Birliği"ni kunnuşlardır. Fakat daha ilk kongrede yapılan 

konuşmalar sırasında, Rum temsilcilerinin Kıbns'ın Yunanistan'a ilhakını 
dile getiren k~n~şmalar yapmaları üzerine, Türkler protestoda bulunarak 

toplantıyı terk etmişlerdir. -Bu olay üzerine kµruculardan Behçet Mirata, 

Ali Rauf, Osman Nuri Bekir Naci, Hasan Oktay, Kemal Deniz ve birçok 

Türk çiftçisi Lefkoşe'de toplanarak Rumlar'dan ayn bir kuruluş olarak 

"Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği"ni Mayıs 1943'de kurmuşlardır (42). 

Türk çiftçisinin bu mücadelesinin yanısıra Kıbrıs Türk toplumu 

aydınları 18 Nisan 1943'te toplanarak KATAK. yani Kıbrıs Adası Türk 

Azınlığı Kurumu partisini kunnuşlardır. Amacı, "Kıbrıs Türk cemaatinin 

haklarını aramak ve korumak. ilmi ve ictimai _ekonomik ve sınai seviyesini 

yükseltmek ve genellikle Kıbrıs Türkleri'nin çıkarlarını -sağlamaya 

çalışmak olan bu partinin genel başkanlığına Kıbrıs DanışmaMeclisi üyesi 

Mehmet İzzet, Genel Başkan Yardımcılığına -M.Rauf faal üyeliklerine 

Letkoşe Belediye Üyesi Dr.Fazıl Küçük ve Necati Özkan getirilmiştir (43). 

Yönetim ··tcurulu içinde Dr. Fazıl Küçük ve Necati Özkan arasında 

sürtüşme olunca Dr. Fazıl Küçük partiden Necati Özkan da yönetim kuru

lundan istifa etmiştir (44). 

Bu partiden sonra -Türk işçilerinin örgütlenmesi - işi de gündeme 

gelmiş, 1944 yılında "Kıbrıs Türle İşçiler Birliği" kurulmuştur. 

(42) Manizade. a.g.e .• s.485. 

(43) Manizade. a.g.e .• s.485. 

(44) Manizade. a.g.e .• s.486. 
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il- Savaş İçinde Kıbrıs Solu: Akel'in Doğuşu Ve Politikası 

il.Dünya savaşının başında Kıbrıs İşçi hareketi savaşa karşı eylemler

de bulunmuştur. İngiliz Kominist Partisi tarafından paraca desteklenen 

Kıbrıs Kominist Komitesi Londra'da toplantılar düzenleyerek Kıbnslılar'ın 

İngiltere tarafından askere alınmasını Almanya'nın_ SSCB'ne saldırmasına 

kadar protesto etmiştir. Bundan sonra Kıbrıs'lı Koministler savaş karşıtı tu

tumlarını bırakarak İngiliz amaçlarını destekler duruma gelmişlerdir. 

Bunun üzerine İngiltere'de 194l'de siyasal faaliyetleri serbest bıraktığını 

açıkladı. Aynı yıl Sendikalar ve İş Uyuşmazlıkları Yasasını yüıiirlüğe 

koyarak Sendikacılık faaliyetlerine hız kazandırdı. 

Siyasal faaliyetlerin serbest bırakılmasından sonra Kıbrıs'ta üç parti si

yasal yaşamda önemli rol oynamıştır. AKEL (Çalışan Halkın İlerici Parti

si), Kıbrıs Kominist Partisi Olarak~ KEK (Kıbrıs Ulusal Partisi), kilisenin 

güdümündeki sağcı, enosisçi parti olarak; Türk Ulusal Partisi ise Türklerin 

yasal partisi olarak toplam 34 siyasal parti içinde önemli ve uzun süreli ha

reketleri oluşturmuştur. 

Kıbrıs'ta koministliğin ortaya çıkması I.Dünya Savaşından sonradır 

(45). 

Kıbrıs Rumları, Kıbns'm Yıınanistan'a ilhakını sağlamak için Kilise 

etrafında toplanarak tek cephe halinde hükümetin karşısına çıkıyorlardı. 

İngilizler bu cepheyi yıkmak amact ile "parçala hakim ol" prensibine daya

narak Rumlar arasında kominist fikirlerin yayılmasına sadece müsamaha 

(45) H.Fikret Alasya: (Kıbrıs't Tehdit Eden Büyük Tehlike koministlik) Türk Kültürü, 

Ocak l 963, Cilt I, Sayı 3, s.56/58'den Fethi Tevetoğlu, Kıbns ve Kominizm, Anka

ra 1966, s.18. 
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ile yetinmemişler hatta teşvikçi olmuşlardı. Böylece işçi sınıfı arasında 

yayılma gösteren koministlik hızla teşkilatlanmış bu amaçla kulüpler kurul

muştur. Bir süre sonra bu kulüpler sık sık grevler düzenlemeye. İngiltere 

için tehlikeli olmaya başlamıştır. Kıbns'taki hükümet Kıbrıs· ~um halkmı 

ikiye bölmüştü fakat önemli iktisadi problemlerle de karşı karşıya gelmişti. 

Bu nedenle 1931 isyanından sonra hükümet kominist kulüpleri dağıtmıştır. 

Fakat yine de koministler çalışmalarını durdunnadılar. Koministlerin gaye

si Yunanistan'a Kıbns'ın ilhakı sonucunda adanın kuvvetli bir idareden 

mahrum kalmasını sağlamak ve bundan ~onra Ada'nın ve hatta bütün Yu~ 

nanistan'ın Sovyet Rusya'ya ilhakı°:ı sağlamaktı. 

İkinci Dünya savaşı sırasında 14 Nisan L94l'de AKEL kurulmuştur. 
AKEL ilk aşamada yerel seçimlerde sağa karşı bir seçenek olarak ortaya 
çıkmak amacında olduğu · için İngiliz yönetimi· tarafından da hoş 

karşılanmıştır. Bu parti sık sık grevler düzenleyerek işçilere faydalar 

sağlamak bahanesiyle, gövde gösterileri yapmış ve bu suretle kendisine ta

raftar toplamak yolunu · tutmuşnır. AKEL. l 943_ yerel seçimleri için 

yüriitülen propaganda sırasında Enosis taraftan olduğunu söyleyerek Kıbrıs 

Rumlarının oylan ile seçimi kazanmaya çalışmış ve seçimlerde büyük bir 

başarı göstererek Limasol ve Magosa'nın · belediye başkanhklannı ka

zanmıştır. AKEL l 946 yılında adanın muhtariyetini istiyor ve Kıbrıs'ta 

yeni bir Anayasanın tatbiki için İngilizlerle işbirliği yapıyordu. Fakat komi

nistler birdenbire taktik değiştirerek adanın kayıtsız şartsız bağımsızlığını 

istemeye ve daha sonra da Enosis'i desteklemeye başlamışlardı. il.Dünya 

Savaşı sonunda, İngiliz imparat~rluğuna karşı _kominist kampanyası 
başlayınca ve bilhassa kominist çl?tele~in Yunanistan'a hakim olabileceği 

düşüncesiyle Moskova'nın talimatı ile Enosis desteklenmeye başlandı (46). 

l 941 'de Sendikalar ve uyuşmazlıkları yasası çıkarıldıktan sonra Kıbrıs 

Sendikalar Komitesi kurulmuş işçi hareketleri bundan sonra sıklıkla 

görülmeye başlanmıştır. · .. · ' 

(46) Torun, a.g.e., s. 108-109. 
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Artan pahalılık işçi hareketini hızlandınrken İngiİiz yönetimi ile sen

dikalar arasında anlaşmazlıklar büyümüştür. l 943'te Kıbrıs Rum sendika

ları da milliyetçi ve solcu olarak ikiye ayrılmış, Kıbrıs İşçiler 

Konfederasyonu (SEK) ortaya çıkmıştır. 

PTUC ve AKEL savaş yıllan boyunca İngiltere'deki sendikalarla ve 

İngiliz parlamentosundaki kimi milletvekilleriyle yakın ilişkiler kurarak 

kendilerine buralardan destek bulmuşlardır. AKEL'in SSCB ile olan bağlan 

ve İngiltere'nin Almanya'ya karşı aynı cephede birlikte savaştığı SSCB'ni 

darıltmamak istemesi nedeniyle l 943'te İngiliz hükümeti adadaki İngiliz 

yönetiminden AKEL'e baskıcı davranmamasını istemiştir. 

Savaş son bulduktan sonra İngiliz yönetimi AKEL ve PTUC'a karşı 

gösterdiği hoşgörüyü artık göstermemeye başlamıştır. Aralık 1945'te 

AKEL ve PTUC'un genel merkezleri polis tarafından baskınla aranmış, bu 

iki kuruluşun 18 önderi hakkında rejimi devirmeye ve bir sosyalist devlet 

kurmaya çalıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış sanıklardan l 2'si 

birer buçuk gerisi de birer yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 

1945 yılının sonundan başlayarak adanın geleceği tek egemen güç 

tarafından belirlenemeyecektir. 

III- İngiliz Savaş Kabinesinin Kıbrıs'la İlgili Değerlendirmesi 

İngiltere II.Dünya savaşına kadar olan dönemde Kıbrıs'ı İngiltere'nin 
Akdeniz'deki varlığını tehdit edebilecek bir devlete kaptırılmamasına ve 

İngiltere'ye karşı kullanılmamasına çalışmış ve ada üzerinde bölgeyi etkile
yebilecek askeri bir üs kurmamıştır. Savaşta bunun olumsuz sonucu 

görülmüş Almanya'nın Girit'i işgal etmesi İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de 

paniğe kapılmasına sebep olmuştur. 
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Girit'in işgalinden sonra İngiliz Dış İşleri Bakanı eğer Almanya 
Kıbrıs'ı işgal edecek olursa adanın Yunanistan hükümetine devredilmesi

nin uygun olacağını söylemiştir. Dış İşleri Bakanına göre Kıbrıs 

İngiltere'nin İmparatorlukla ilgili güvenliğine hiçbir katkıda bulunmamıştır. 

Bu nedenle Almanya adayı işgal etmeden önce Adanın belirli koşullarda 

(Kıbrıs'ta veya başka yerlerde üs sağlamak) Yunanistan'a bırakılması konu

sunu görüşmek niyetinde olduğunu açıkladı. 

Savaş Kabinesi. koloniler bakanı ve valinin de görüşlerini alarak bu 

aşamada Kıbrıs için Yunan hükümeti ile görüşmeleri başlatmaması eğer 

konu açılacak olursa Kıbrıs'ın geleceği konusunun savaştan sonra 
görüşülebileceğini bildirdi. 

Savaştan sonra Kıbrıs'ın İngiltere açısından önemi artmış, İngiltere'nin 

Doğu Akdeniz'deki konumunu sürdünnek için Kıbrıs'ta tutunmayı çok iste

mesine rağmen Adanın İngiltere'nin elinden gitmesini kolaylaştıran 
koşullar da iyice belirginleşmeye başlamıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SAV AŞ ERTESİ! YENİ ULUSLARARASI SİSTEM VE KIBRIS 

1- İki Kutuplu Uluslararası Sistem ve Kıbrıs 

II.Dünya Savaşı sonrasında uluslararası politikanın yapısında önemli 

değişiklikler ortaya çıkmış, Dünya politikasına Avrupa'da, Avrupalı devlet

lerce yön verildiği çağ kapanmış; ABD ve SSCB'nin uluslararası politika 

üzerinde etkin rol oynadıkları zamana geçilmiştir. Böylece uluslararası po

litika iki kutupluluk dönemine girmiştir. 

Bu durum Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde de kendini 

göstermiştir. II.Dünya savaşından sonra İngiltere Orta Doğu bölgesinde en 

etkin bölge-dışı güç durumunu kaybetmiş ABD ve l 955'ten sonra SSCB 

bölgeyi etkileyen iki bölge dışı güç olmuştur. 

Orta Doğudaki ulusçuluk akımlarının önceleri İngiltere ve Fransa'nın 

bölgedeki varlığına yönelmesi de ABD ve SSCB'nin Orta Doğu'da yeni 

etkin güçler olarak belirmesini kolaylaştırmıştır.· 

1945 yılından sonra Batı bloku içinde yer alan devletler SSCB'ne karşı 

koymakta birleşiyorlardı. İngiltere genel politikada ABD ile birleşirken 

özel çıkarları açısından farklı bir bölge politikası güdüyordu. ABD Orta 

Doğu bölgesinde özel çıkarları açısından İngiltere ile yanşa girecektir. 

İngiltere ABD'ye bir muhtıra vererek Türkiye'nin bağımsızlığını batı 

savunması bakımından çok önemli gördüğünü ve bunun içinde Türkiye'ye 

mutlaka askeri ve iktisadi yardım yapılması gerektiğini düşündüğünü 

söylemiştir. İngiliz hükümetine göre: 'İçinde bulunduğu durum İngiltere'nin 

bu yardımı yapmasına engeldir, bu nedenle Türkiye'nin ekonomik 
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kalkınmasını s~ğ~amak ve askeri gücünü çoğaltmak ABD'ye düşmektedir 

(47). İngiltere aynı şekilde Yunanistan ile de ilgili muhtıra vermiştir.-

İngiltere Tü:rkiye ve Yunanistan üzerindeki Sovyet tehditlerine karşı 
. . . 

koyma sorumluluğunu Truman Doktrini çerçevesinde ABD'ye yüklemiştir. 

İngiltere Mısır, öteki Arap devletleri· ve. İran üzerinde ABD -ile 
çıkarlarını birleştirememiştir. 

l956'da çıkan Süveyş buhranını SSCB kendi yararına-kullanmayı be· 

cermiş, Orta Doğu'lu Devletlerin savunucusu tavrını takınarak itibarım 

yükseltmiştir. S_SCB'nin Süveyş buhranı sırasında Mısır'a gönüllü yollaya

cağını bildirme.si, İngiltere, Fransa ve İsrail'e Ultimatomlar göndermesi 

Arap devletlerinin SSCB'ye duyduğu yakınlığı arttırmıştır. Bu durum 

karşısında ABD birtakım tedbirler almak zorunluluğu duymuştur. 5 Ocak 

l 957'de Başkan ~inshower Kongreye özel bir mesaj yollayarak Orta Doğu 

ülkelerinin bağımsızlıklarını korumalarına · yardım · · edebilmek ıçın 

hükümete bu ülkelerle işbirliği yapmak ve bunların · ekonomik güçlerini 

arttırmalarına yardım etmek yetkisinin verilmesini istemiştir. Einshower'in 

teklifi kabul edilmiştir. Böylece milletlerarası kominizmin denetimi 

altındaki he~hangi bir ülke tarafından, yapılacak açık bir silahh tecavüze 

karşı koymak için yardım isteyecek devletlerin toprak bütünlüğünü ve siya

si bağımsızlığını korumak amacıyla, gerekli taktirde Amerikan Silahlı Kuv

vetleri kullanılabilecekti. Einshower doktrini ile Amerika Orta Doğu'ya 
müdahale imkanı kazanıyordu. Ayrıca Orta Doğu'daki etkinlik alanını 

genişletiyordu. 

Kıbrıs il.Dünya Savaşından sonra İngiltere için gittikçe önem kazanan 

bir yer olurken özellikle Mısır üzerindeki İngiliz-Amerikan rekabeti 

(47) Mehmet Gönlübol ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası: (1919· ı 990), 

Ankara l 993, s.213. - · 

., 
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nedeniyle İngiltere'ye karşı batı bloku içinde başka güçleri de harekete 

geçirmek isteyen ABD'nin özel gayretleriyle. uluslararası bir sorun nite

liğine bürünebilrniştir. 

ABD'nin Orta .Doğu'da güçlenmesiyle Yunanistan ·Kıbrıs· sorununda 
İngiltere'ye karşı aktif bir tutum içine girmeye başlamıştır. · 

Türkiye ise Blok çıkarlarını düşünürken ulusal çıkarlar kümesini 

düşünememiştir ( 48). 

ıı .. il.Dünya Savaşının Bitiminde İngiliz .Stratejisinde Kıbrıs'ın 

Yeri 

İngiltere 1945 yılına kadar Kıbns'ın elde tutulmasına. ancak adaya as

keri tesisler ~urulmasının. masrafı karşılayacak. bir kullanım olanağı ver

meyeceği için yarar sağlamayacağını düşünmüştür. Çünkü~ Mısır ve Filis

tin elde oldukça Kıbns'ı bir askeri kalkış noktası olarak kullanmak 

gerekmeyecekti. Bu yüzden, adanın başka bir gücün eline: geçerek 

İngiltere'ye karşı kullanılmasının engellenmesi. yani elde tutulması yeterli 

olacaktır. Bu aşamada Kıbns'ın İngiltere için "negatif' stratejik değeri 

vardır ("Negatif anlamda stratejik önemden" kasıt bir alanın rakip bir 

gücün eline geçmesi durumunun sahip olana yükleyeceği maliyettir. 

İngiltere açısından Kıbrıs adasının negatif anlamda stratejik önemi Süveyş 

Kanalı ile ilgiliydi). 

l 945- l 949 yıUarı arasında İngiltere artık. yakın bir gelecekte K ıbns' ın 

önemli bir askeri üs olabileceğini düşünmeye başlamışlardır. Arap 

ulusçuluğunun yükseldiği bir dönemde, özellikle Filistin l 948'de 

İngiltere'nin elinden çıktıktan sonra Kıbrıs Orta Doğu'da İngiliz egemen

liğindeki tek toprak durumuna gelince, Kıbrıs Orta Doğu'da Süveyş üssüyle 

eşdeğer olmuştur. 

( 48) Güı-el, a.g.e .• s.30. 

•• •• :ıı 
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il.Dünya savaşı bittikten sonra Mısır'da milliyetçilik akımlan kuvvet
lenmiş, Mısır'lı yöneticiler İngiltere'yi 1936 andlaşması gereğince bulun~ 

duğu Süveyş bölgesinden çıkaıınak için çalışmaya başlamışlardır. l 953'te 

Mısır Süveyş'tek.i İngiliz üslerinin milletlerarası statü altına konulmasını 

kabul etmeyince, İngiltere bu üsleri, barış zamanında bakımını, Sava 
zamanında da kullanımım kendi elinde saklamak şartıyla Mısır'a devr et

meye razı olmuştur. ABD'nin de çalışmaları ile Ekim l 954'te İngiltere ve 

Mısır arasında bir anlaşmaya vanlmıştır. 

· Bu anlaşmaya göre İngiliz kuvvetleri yedi ay 'içinde Süveyş1 teki 

üslerden çekilecekti. Ancak, İngiltere, yedi yıllık bir süre içinde, eğer ''ya

bancı bir kuvvet tarafından Arap Birliği üyelerin.den birine, ya da 
Türkiye'ye bir saldırı yapılırsa bunları yeniden işgal etmek yetkisini koruy
acak, fakat tehlike biter bitmez buradan çekilecekti (49). Bu anlaşmadan 

sonra Kıbrıs'ı bölgedeki İngiliz askeri odağı durumuna getinnek İngiltere 
için kaçınılmaz oluyordu. 

Batılı Devletler Mısır başbakanı Nasır'a Asvan barajının finansmanına 
•', 

yardım t~klifi yapmışlar ancak Nasır SSCB'den 'gelecek teklifide beklemek 
amacıyla batılıların teklifine hemen cevap vennemiş bunun üzerine 

batılılar bu teklifi geri ·almışlardır. Nasır 26 Temmuz'da bu barajın gerekli 

finansman kaynaklarını bulmak amacıyla Süveyş kanalını devletleştirdiğini 

ilan etmiştir. Batılı devletler bu davranışı protesto ederek başlangıçta bu so

runu konferans yoluyla çözmek istediler. Fakat yapılan tekliflerin hepsinin 

Nasır tarafından red edilmesi üzerine İngiltere ve Fransa İsrail'in Mısır'a 

saldınnasını bahane ederek kanal bölgesinin güvenliğini sağlamak için 
o 

Süveyş Bölgesine çıkarma yapmışlardır. Kıbrıs bu çıkannada İngiltere 

tarafından ilk kez edimli bir biçimde bir askeri kalkış noktası olarak kul
lanılmıştır. 

(49) Gönlübol ve Diğerleri, a.g.e., s.277. 
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1956 Süveyş Saldırısından bozgunla çıkan ingilizler artık bölgede 

ABD'nin izin verdiği biçimde varlıklarını sürdürebileceklerini anlayarak. 

Kıbns'ta sınırlı ve Nato'nun kullanımına açık bir askeri varlığa giderek razı 

olmaya başlıyordu (50). 

III- 1947-1957 Yılları Arasında Kıbrıs'a Amerikan ve İngiliz 
Stratejik Bakışları 

İngiltere'nin SSCB'ne karşı Türkiye ve Yunanistan'ı koruma görevini 

ABD'ye vermesiyle ABD Türkiye ve Yunanistan'ı İngiltere'nin yerine etki 

altına almaya başlıyordu. Bundan sonra Amerika Kıbns'la ilgili olarak 

farklı bir politika izlemiştir. ABD Yunan asıllı unsurlarında etkisiyle Kıbrıs 

konusunda İngiltere karşısında yer almakta sakınca bulmamıştır. 

Kıbrıs Sorunu İngiltere'ye karşı bu devletin Mısır'daki konumunu sona 

erdirmek için koz olarak ABD tarafından kullanılmıştır. 

ABD ilk ve en_ önemli dış politika amacı olarak dünya ve bölge 
, ... 

ölçeklerinde SSCB'ni sınıflamayı benimsediği 1950'lerde Kıbrıs sorununa 

da bu amaç açısından bakmıştır. ABD'nin bu konuda özel amaçları da bu
lurunaktaydı. İngiltere'nin Orta Doğu ve Akdeniz'de artık eski gücünü ko
ruyamayacağı buradaki gücün ABD'ye verilmesi düşüncesi İngiltere ve 
ABDtnin arasında düşünce ayrılığına neden oldu. 

l 954'te ABD İngiltere'ye karşı Yunanistan•a yeşil ışık yakmış, l 954'te 
İngiltere Süveyş'teki İngiliz varlığına son vereceğini bildirince ABD 
Birleşmiş Milletlerde Yunanistan'ı desteklemeyeceğini bildirmiştir. 

il. Dünya Savaşından sonra İngiltere'nin Orta Doğu Politikası ilk 
amaç olarak, İngilteretnin kendi çıkatlannı ·,ulusçu rejimler ve ulusçu 

(50) Gürel, a.g.e., s.47. 
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yöneticilere karşı korumayı hedef alıyordu. İngiliz stratejik düşüncesi, 

Amerikalılardan farklı bir biçimde, bölgesel ulusçu hareketleri birincil. 

SSCB'nin de karışacağı bir savaş tehlikesini ise ikincil tehlike olarak 

göıiiyordu (51). 

l 957'den sonra İngiltere Orta Doğu'daki varlığını ancak ABD'nin 

desteğiyle, onun izin verdiği ölçüde sürdürebileceğini anlamaya 

başlıyordu. 

(51) Gürel, a.g.e., s.51. 
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AL TiNCi BÖLÜM 

ENOSİS HAREKETİNİN KIBRIS'TA HIZ KAZANMASI 
(1946-1950) 

il. Dünya savaşında Kıbrıs ve Yunanistan'da savaşın gerektirdiği 

şartlar enosisçileri suskunluğa zorlaıken, savaştan sonra solcuların 

öncülüğünde enosis kampanyası tekrar başlamıştır. Kıbrıs'ta kilisenin 1931 

ayaklanmasından sonra toparlanamaması ve Yunanistan'daki sağın ise 

ancak İngiltere'nin ve ABD'nin desteği ile ayakta kalabilir durumda olması 

enosis kampanyasının öncülüğünü kilise ve sağ siyasal akımların yap

masına engel olmuştur. 

1944 yılında AKEL Kıbrıs'ta bir Rum ulusal Cephesi kurmak için kili

seye koalisyon önerisinde bulundu. Fakat bu girişim Yunanistan'daki 

gelişmeler nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. 1944 Ekiminde İngiliz koru

yuculuğu altında George Papandreu başkanlığında ılımlı bir koalisyon 

hükümeti Yunanistan'da göreve başladı. Hükümet ilk iş olarak yabancı 

işgaline karşı en etkin savaşımı sürdüren EAM/ELAS örgütlerinin elinden 

silahlarını almak istedi. Bunun üzerine sol örgütler hükümetten çekildiler. 

ayrıca solcularda tutuklanmaya başladı. 1946 yılından başlayarak Yunanis

tan'daki Cumhuriyetçiler ve Solcular yeniden silaha sarılınca l 949'a kadar 

ülkede kanlı bir iç savaş başladı. ! 947'de Truman Doktrini ile Yunanistan'a 

askeri ve ekonomik yardımda bulunmaya başlayan ABD'nin güçlü 

müdahalesi ve SSCB'nin Yunanistan'ın topraklarından bir bölümünü de 

içerecek bir Bağımsız Makedonya devleti kurulması doğrultusunda bir 

karar alması Yunan iç savaşını etkiledi. Bu aşamadan sonra Yunanistan'daki 

pek çok kişi solun zaferinin ülkeyi böleceğini düşünmüş, sol giderek 

desteğini kaybetmiştir. Bu nedenle Kilise'de enosis için AKEL ile işbirliği 

yapmaktan vazgeçmiştir. Ulusal Parti Yunanistan'daki İngiliz girişimini 

desteklediğini açıklamıştır. 
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İngilizler AKEL'in en hızlı enosisçiler kesilmesi karşısında kilisenin 
gücünü ve itibarını iade ederek AKEL'in gücünü dengelemeyi düşünmeye 
başlamışlardır. Koloniler Bakanı kilise konusunu gündeme getirerek, kilise 

sorununun başta bir başpiskopos seçiminin yapı_lmasıyla birlikte çözüme 
kavuşturulması gerektiğini söylemiştir~ 

1946'da AKEL adanın en güçlü siyasi örgütü olmuştur. Bu dönemde 

işçi kesiminde sağcı sendikalar yetersiz kalıyor AKEL işçi hareketinin diri 

bölümünü kendisine bağlı sendikalar eliyle kontrol ediyordu. Geniş bir ta
bana seslenen AKEL yapılan seçimler sonunda oldukça iyi bir başarı elde 
etmişti. 

Gelişmeler İngiliz yönetimini tedirgin etmekteydi. İngiliz yönetimi 

AKEL'in gücünü dengelemek için işte bu nedenle kiliseye itibarını ve 

gücünü vermek istemiştir. Fakat İngiltere'yi düşündüren konu kilisenin tek
rar güçlenip enosi_sçi akımın önderi durumuna gelebileceği idi. O nedenle 
dengeyi sağlamak çok zordu·. 

. ~ 

Ingiliz yönetimi adada gerekli yönetim biçimine ilişkin yenilikleri de 

düşünmekteydi. Burada İngiltere'nin stratejik çıkarları ile ada halkına veri

lecek hak ve özgürlüklerin dengelenmesi temel sorun olmaktaydı. 

1946 Kasımında kilisenin başında bulunan kimsenin başkanlık ettiği 

bir heyet İngiliz ve Yunan hükümeti ile görüşmeler yapmış ancak İngiltere 

adanın statüsünde bir değişiklik yapmayı düşünmediğini bildirmiştir. 

Bu çalışmalar Kıbrıs Türk toplumunun tepkisine neden olurken Kıbrıs 

Rumlarının milliyetçiliğinin bağımsızlıkçılığm ötesinde enosisçilik 

biçiminde gelişmesi. Türk milliyetçiliğinin gelişimini . şartlandıran bir 

çerçeveyi oluşturmuştur (52). 

(52) Gürel, a.g.e., s.59. 

. . 
. , ,_J 
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Yunanistan'daki koministler. fi.Dünya savaşindan sonra Kıbns'a özel 
ilgi göstermişlerdir. Yunan Kominist Partisi için Kıbrıs konusundaki heye

canı ayakta tunnak bir taşla iki kuş vunnak oluyordu: Yunanistan'ın Arna

vutluk ve Bulgaristan'la olan toprak anlaşmazlıkları arka plana itilerek 
unutturuluyor. Kominist Partisi en az sağdaki partiler kadar yurtsever ve 
ulusçu olduğunu kanıtlıyordu (53). 

1947'de Yunan parlamentosuKıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesi gere~
tiği kararını alırken İngiltere Kıbrıs'ın statüsünde bir değişiklik 
düşünmediğini açıklamıştır (54). 

1- Winster'in Reform Tasarısı 

İngiliz hükümeti 1947'de adada. muhtar bir idare teşkil etmek için 
Kıbns'a bir vali göndermiştir. 27 Mart l 947'de adaya gelen İngiliz Valisi 
Winster'i sadece Türkler karşılamıştır (55). Winster'in ilk tasarısı adada 
derhal yeni bir anayasayı uygulamaya koymaktı. Ancak kendi~ine karşı 

başlatılan sert muhalefet valinin bundan vazgeçerek önce başpiskoposluk 

seçimlerini yaptınnak, ardından da Kurucu Meclis oluşturarak yeni anaya

sanın yapılması işini bu kurula bırakmak yolunu·tuhnasına neden olmuştur. 
Başpiskoposluğa ilk önce Leontios seçildi. Leontios'un kısa bir süre sonra 

ölmesinden sonra Gime piskoposu Myriantheus 11.Makarios olarak Kıbrıs 
Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu seçilmiştir. 

Winster yeni anayasayı bir Kurucu Meclisin yapacağını bu nedenle 

bü_tiln kuruluşlardan, belediyelerden basından aday gösterilmesini istedi. 

Kilisenin Kurucu Meclis oluştunna çalışmalarını boykot edilmesini isteme

si l Kasım 1947'de toplanan Kurucu Meclis'te sağdan hiçbir temsilcinin bu 
kurulun içinde yer almamasına sebep olmuştur. 

(53) Gürel. a.g.e., s.60. 

(54) Gürel, a.g.e., s.60. 

(55) Gazioğlu. a.g.e., s.66. 
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Meclis'te sekizi sol kesimden gelen I O Rum 7 Türk ve I Maruni üye 

bulunmaktaydı. 

l 948 yılının başlarında İngiliz hükümeti, Kıbrıs için düşündüğü Anay

asanın tam metnini basarak yayınladı. Bu anayasaya göre: 

- 21 yaşını doldurmuş İngiliz vatandaşı erkeklere oy hakkı verilecek. 

- Yasama Meclisinde Rumlara çoğunluk verilecek, Türk toplumuna da 

nüfusuyla orantılı bir kontenjan ayrılacak, 

- Yürütme gücü: Vali ile Yasama Meclisindeki çoğunluk arasından 

vali tarafından seçilecek "Yürütme Konseyi" üyeleri ve "Yürütme Konseyi

nin" atanmış üyeleri arasında paylaşılınast, 

- Savunma, dış ilişkiler ve azınlıkların özel hakları konusunda valinin 

yetkili kılınması, 

- Kamu düzeni, adalet ve iyi hükümet ilkeleri doğrultusunda valinin 

Yasama organının red ettiği yasaları da uygulama yetkisine sahip olacağı 

belirtiliyordu. 

Anayasa taslağı incelendikten sonra, 20 Mayıs l948'te Solcu temsilci

ler anayasa tasarısını red ederek meclisi boykot edince Winster çaresiz ka

larak meclisi feshettiğini açıklamıştır. 

Winster adanın statüsünde değişiklik yapılmayacağını bildirirken 

AKEL Kıbrıs'a kendini yönetme hakkının tanınmasının tek çözüm 

olacağını belirtiyordu. 

l 948'de Kıbrıs'ta sık sık grevler meydana gelmiş fakat grevler 

başarısızlıkla sonuçlanınca AKEL prestijini kaybetmiş buna karşılık kilise

nin prestiji artmıştır. 
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Bundan sonra AKEL politika değiştirerek Enosise dönmüştür. Çünkü 

yaklaşan yerel seçimlerde AKEL eğer enosis isteğini bırakırsa oy kaybına 

uğrayacağını düşünüyordu. Ayrıca Yunan Kominist partisi AKEL'de politi

ka değişikliği öneriyor hatta emredi yorlardı.1948 yılında Yunan Kominist 

partisi ikiye ayrılmak üzereydi. Parti içinde Zakhariades stalinci çizgiyi sa

vunurken öteki lider Markos bağımsız ulusal bir çizgiyi benimsiyordu. 

Zakhariades enosis doğrultusunda bir yolun takip edilmesinin doğru 
olacağını belirtirken Markos ise kendini yönetme aşamasından sonra enosis 

isteğinin gerçekleştirilebileceğini söylüyordu. Sonunda Markos tasfiye 

edildi. Sözde bir düzenli orduyla iç savaşta mücadele edildi fakat sonuç 

başarısızlık oldu. Kominist partisindeki bölünme AKEL'e de bulaşmak 
üzereydi. l 949'de AKEL içinde stalinci. SSCB'ne doğrudan bağlı akım 

üstünlük kazanıyor AKEL aşamasız enosis sloganını benimsiyordu. 

l 949'da AKEL enosis sloganı ile seçime girdi. Fakat ılımlılan parti

den uzaklaştırmanın bedelini ödeyerek sadece üç yerdeki belediyelerde 
varlığını sürdürebildi. 

n. PLEBİSİT 

Kıbns'ta bir halle oylaması yaparak Kıbrıs halkının kendi kaderini sap

tama hakkını kullanmasına olanak sağlanması düşüncesi l946'dan beri Yu

nanlılar, Kıbns'lı Rumlar ve İngilizler tarafından düşünülegelmiştir (56). 

Bu konudaki girişim ve önderliği kilise yapmış ve plebisiti gerçekleştiren 
de kilise olmuştur. 

Daha sonra III. Makarios adıyla Başpiskopos olarak Kitium piskoposu 

Michael Mouskos başkanlığında toplanan Patrikhane Konseyi 5 Aralık 

(56) Gürel. a.g.e .• s.65 . 

. .. . 
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tarihinde şu karan almıştır: Eğer 15 Ocak tarihine kadar İngiliz yönetimi 

kendisi bir referandum düzenleme kararını almaz ise bu tarihte Kıbrıs'ta ki

lisenin düzenlediği bir halk oylaması yapılacaktır (57). 

12 Aralık'ta Başpiskopos Validen bir plebisit düzenlenmesini istemiş, 

bu yapılmazsa kilisenin düzenleyeceği plebisitin sonuçlarının İngiliz 

yönetimince kabul edilmesinin gerekeceğini bildirmiştir. 

İngiliz yönetimi ilk değerlendirmelerine göre bu plebisitin ciddi bir 

sonuç vermeyeceğini hesaplamıştı. Çünkü İngiltere'ye göre özellikle me

murlar İngiliz yönetimine bağlılık yemini ettiklerinden oylamaya 

katılmayacaklardı. Kırsal alandan katılımında az olacağı düşünülüyordu. 

İngiltere Kilisenin düzenleyeceği plebisite engel olmak da istememişti. 

Çünkü bu hareket hem dinsel işlere yönetimin karışması, hemde bireysel 

hakların ihlali biçiminde görülebilecekti. Bu nedenlerle İngiltere plebisit 

yapma teklifini red edince 15 Ocak'ta kilise halkı plebisite çağırdı. "Enosis 

istiyoruz" yazılı sahifeleri kiliselerde imzalayanların sayısı ilk günde yeterli 

bulunmayınca kilise defterlerin bir sonraki pazar gününe kadar açık bulu

nacağını bildirmiştir. 

29 Ocak 1950'de kilise oylamaya katılanların % 96'sının enosis iste

diğini açıklamıştır. 

14 Şubat l 950'de kilise Yunanistan, İngiltere ve Amerika'ya plebisit 

sonuçlarını bildirmek için bir heyet yollamıştır. 

Bu halk oylamasının Kıbrıs halkının oyunu gerçek ve doğru bir 

biçimde yansıtıp yansıtmadığı şüphelidir. Özellikle kırsal bölgelerde, 

Kıbrıslı Rumlar oylamada çekimser kalmak ya da baskılar nedeniyle karşı 

çıkmak gibi bir hakları yoktu. 

(57) Gürel..ı.g.e .. s.66. 
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Bu plebisit gerçek ve hukuki anlamıyla uluslararası geçerli bir plebisit 
olarak düşünülemezdi. Çünkü; 

- Plebisite izin veren bir hukuki anlaşma yoktu, 

- Oylamaya ada halkının Türkler, Katolikler ve Ortodoks olmayan 
Kıbrıslılardan oluşan bölümü katılmamıştı, 

- Plebisitin hazırlanış sistemi kabul edilir gibi değildi. Oy verme, oy 

verecekler ve seçim encümeni yönetmeliği yoktu. 

Buna rağmen Kıbrıs Ortodoks Kilisesi bu Plebisiti dünya efkar-ı umu

miyesinin ilgisini çekmek, ilhak talebini duyurmak ve meseleyi yaymak 

için düzenlemişti. 

111- Kıbrıs Türk Toplumunun Enosisçilere Karşı Tepkisi 

Rumların enosis platformunda sırf kendi özel sorunları üzerinde 

yoğunlaşmalarına karşılık Türklerde benzeri bir yola girerek 1948 

Nisanında Kıbrıs Türk toplumunun temsilcilerinden, dini önder ve en 

kıdemli yargıçtan oluşan ve yeni kuşağın temsilcisi olarak da Rauf Denk

taş'ın katıldığı bir özel komite çalışmalarına başlamış 1949'da İngiliz 

yönetiminden Kıbrıs Türk toplumunun durumunun düzeltilmesi için bir 

takım isteklerde bulunmuştur. Komitenin dilekleri şunlardı. Müftülük yeni

den kurulmalı, Evkaf, Türklerden seçilen bir komite tarafından yönetilmeli; 

Türk toplumunun aile hukukunda reform yapılmalı; eğitim işlerinde Rum 

toplumuna tanınan haklar, Türk toplumuna da tanınmalı, okullarda Cumhu

riyet Bayramının kutlanmasına ve ders kitaplarının T.C.'den getirilmesine 
izin verilmesi. 

II.Dünya savaşı yıllarından başlayarak Türk toplumu enosisi hedef · 

alan Runı. siyas!'l çabalarına karşı, giderek daha örgütlü bir mücadele içine 
girmiştir. , · 
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İngiliz yönetimi 1940 yılında adada siyasi faaliyetlere izin verince 
Türk aydınlan_· birleşerek KATAK'ı kurmuşlardır. Kıbrıs adası Türk 

azınlığı Kurumu adıyla kurulan bu kuruma azınlık kelimesinin eklenmesi 

talihs,izlik olmuştur. Çünkü Kıbns Türkleri ilk kez kendilerini azınlık _ola
rak nitelemişlerdir. Çünkü daha sonra Rumlar, Türkler azınlıktır, onlara 
ancak azınlık haklan verilebilir şeklinde tezler ileri sürdürdükleri 
görülecektir. Ne var ki KAT AK ismi kasıtlı olarak konmuş değildir, ismin 

böyle olması sadece bir tesadüften ve dikkatsizlikten meydana gelmiş bir 

sonuçtur (58). KATAK tüzüğünün ili. maddesinde kuruluşunun amacı şu 

şekilde ö zetlenın iştir. Cemi yetin maksadı: Kıbrıs Türk . az ınl ı ğ mı n hak la rmı 

aramak ilmi, iktisadi ve sınai seviyelerini yükseltmek ve Kıbrıs Türklerinin 
menfaatlerini temine çalışmaktır (59). 

25 Nisan 1944 tarihinde Dr. Fazıl Küçük'ün önderlik ettiği Kıbrıs 

Milli Türk Halle Partisi kurulmuşnır~ Sonraları adını Kıbrıs Türktür Partı'si
ne çevirecek olan Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi kısa sürede Kıbrıs Türkleri 
arasında geniş ilgi görmüştür. KATAK ve KMTHP 6 Kasım l 949'da 

birleşmişler ve Enosise karşı mücadele etmişlerdir . 

l 940'lı yıllara kadar Rumlarla birlikte aynı sendikalara üye olan 
Kıbrıs Türk İşçilert Kıbrıs Rumlarının enosis faaliyetlerini arttınnalan 

üzerine ayrı Türk sendikaları kunnaya, enosisin aleti olmamaya, mücadele· 

etmeye karar verdiler. Bu amaçla 15 ekim l 944'te Lefkoşe'de Türk İşçiler 
Birliğini kurdular. Birliğin amaçlan; Kıbrıs'taki bütün işçileri bir çatı 

altında toplamak, Kıbrıs adası Türk İşçi Birlikleri Partisini kunnak, enosise 

karşı tek vücut olarak karşı çıkmaktı. 

Bu amaçlarla yola çıkan sendikacılar l 94 5' te bil tün birlikleri çatısında 
toplayan bir üst. kuruluş olarak Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Kurumunu 
ku nnuşlard fr. 

(58). Sd,ı)hattin İsmail, 157 ! 'den K K TC'ye K ıbns S0111nu, İstanbu 1 l 986, s.60. 

(59) İsmail. ıı.g.e., s-.63. 
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Kıbrıs Türk İşçileri Kurumunun çağrısı ile biraraya gelen KATAK. 
Milli P_arti. Çiftçiler Birliği ve Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Kurumu 23 Aralık 

l 945'te Kıbns Türk Kurumları birliğini meydana getirmişlerdir. Bu birliğin 

çeşit~i nedenle.rle dağılmasından sonra tek tek çalışmanın yetersiz olduğu 
görülmüş Kıbrıs'taki kurum ve kuruluşlar l 949'da Kıbrıs Türk Kurumlan 
Federasyonunu kurdular. Aynı şekilde tüm partilerde Kıbrıs Türk Milli 

Birliği adı altında birleştiler. Bu iki merkezi örgüt ardı ardına Türkiye'ye 

ziyaretler yaparak Türk basını ve kamuoyunu Kıbrıs konusunda uyarmış ve 
İngiltere, BM ve tüm dünya ülkelere telgraflarla, mitinglerle Kıbrıs 

Türkünün sesine kulak vermeye çağırarak büyük . bir mücadeleye 
girişmiştir. 

Aynca Enosis çalışmalarına karşı adada mitingler düzenleniyor, 

azınlıkların ve barışın korunması için status quonun sürdürülmesi, eğer 

İngiltere adanın egemenliğinden vazgeç.mek niyetinde ise. adanın en eski 

egemeni ve en yakın komşusu Türkiye'ye bırakılması isteniyordu. 

iV- Türkiye'nin Kıbrıs Türkleriyle İlgilenmeye Başlaması 
(1948-1950) 

II.Dünya Savaşına kadar Türkiye; Yunanistan. ve İngiltere ile Akdeniz 

dengesi açısından iyi ilişkilerini sürdünnek için Kıbrıs sorunuyla ve adada

ki Türk toplumunun durumuyla yakından ilgilenmemiş durumu izlemekle 
yetinmiştir (60). 

II.Dünya savaşının sonunda İngiltere ve Fransa zayıf düşmüş Avrupa 

dengesi Sovyetler Birliği yararına bozulmuş, SSCB bütün Avrupayı tehdit 

ederken bu tehdit Ortadoğu'ya ve Türkiye'ye de yönelmiştir. Bu nedenle 

Türkiye İngiltere'nin zayıflamasından sonra ABD'e dayanmaya başlamıştır. 
Aynı şekilde Sovyet tehlikesine karşı Yunanistan'da ABD'nin ittifakını 

aramıştır. 

: ' .... , :· 

(60) Güre!. a.g.e .. s.71. 
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4 Nisan l 949'da Nato'nun kurulması ve ABD'nin bu ittifakın temelini 

teşkil etmesi Türkiye ve Yunanistan'ın Nato'ya üye olmak istemesine neden 

oldu. 1951 yılında her iki devlet de Nato'ya kabul edildiler. l 945'ten l 95 l 'e 
kadar olan devrede, Türkiye için birinci planda gelen konu. kendi varlığını 

tehdit eden tehlikeye karşı bir güvenlik unsuru aramak olmuştur. Bu amaç 

Türk hükümetlerinin Kıbrıs meselesindeki hareketsizlik. ve· ilgisizliğin 

başlıca sebebini teşkil etmiştir. Türk hükümetlerinin ilgisizl~ğinin diğer ne

denleri de İngiliz hükümetlerinin Kıbrıs adasını· terk edeceklerine · dair bir 

niyet göstermemeleri ve Yunan hükümetlerinin Nato'ya girinceye. kadar 

Kıbrıs konusunda kesin bir davranış göstermekten çekinmeleridir. 

il.Dünya savaşından sonra adada enosis faaliyetleri hızlanmış, Rum

ların ve koministlerin faaliyetleri Kıbrıs Türk halkı için bir endişe kaynağı 

olmaya başlamıştır.Olaylar Türk Basını tarafından yakından izlenmiş basın 

her fırsatta Rum ve kominist faaliyetlerini eleştirip~ Türk hükümetlerinin 

Kıbrıs konusuna ilgisini çekmeye çalışmıştır. 

Atina'da yayınlanan Vima gazetesinde "Kıbrıs'ta Türklerle hesaplaşma 

zamanının geldiği" gibi bir ifade yer alınca Tasvir gazetesi yazarı Cihad 

Baban Vima'ya cevap vermiş ve şöyle demiştir; 

"Türkiye bugün Kıbns'ı ilhak etmek hususunda hiçbir niyet besleme

mektedir. Kıbrıs Türkleri zulme uğrarlarsa, Türkiye onları kurtarmak için 

ilhak fikrini besleyebilir. Eğer Yunan hükümeti Kıbns'taki Türklerle hesap

laşma ya kalkarsa bizde komşumuz ve dostumuz Yunanistan'dan bunun 

hesabını· sormak mecburiyetinde kalırız" ( 6 l). 

(61) C.Baban. "Bir Yunan Gazetesine Cevap" Tasvir. l7 Ocak 1948'den Fahir 

Aımaoğlu. Kıbrıs Meselesi 1954-1959, Türk Hükümeü ve Kamu Oyunun Dav

ranışları. (Karşılaştınna h İnceleme). Ankara, l 963. s. 7-. · 
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Göıiildüğü gibi Kıbns'taki gelişmeler 1947 yılının sonlarından itibaren 

Türk basının dikkatini çekmeye başlamıştır. 

l 948'de İngiltere adaya muhtariyet vennek için bir anayasa tasarısı 

hazırlamış fakat bu tasan Rumlar ve koministler tarafından red edilmiş. 

adada tethiş hareketleri devam enniştir. Bu karışıklıkların Moskova'dan 

idare edildiğine dair o zaman birçok işaretler mevcut olmuştur. Famagusta 

limanına gelen Yugoslav ve Bulgar gemilerinin, Kıbrıs koministlerine mat

baa aletleri para ve basılmış rumca risaleler verdikleri tesbit edilmiştir (62). 

Rumlar ve koministlerin Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini 

tehlikeye düşüren hareketleri karşısında Türk hükümetleri endişeye 

düşmezken Türk basını ve Türk vatandaşları konuyla çok daha iyi ilgilen

mişlerdir. Ömeğin~Yatan Gazetesi yazan A.Emin Yalman: "Kıbrıs'ta orta

ya çıkan kominizm tehlikesinin asıl büyük sorunu oluşturduğunu, eğer 

İngiltere adanın egemenliğini sürdünnek niyetinde ise Türkiye'nin 

İngiltere'yi desteklemesi yok eğer İngiltere çekilecekse o zaman Kıbrıs ko

nusunda Türkiye'ninde söz sahibi olması gerekir demiştir" (63). 

Memleket dışında işkence gören Türklerin bu kötü durumdan kur

tarılmaları ve insan haklarından yararlanmalarının sağlanması ile Kıbrıs 

Türklerinin, kominist ateşin oraya ulaşmasından korunmaları konusunda 

Türk hükümetinin BM. Teşkilatına başvurmasını sağlamak amacıyla 

Yüksek Öğrenim Gençliği 25 Arahk l 948'de Ankara'da bir miting tertip 

etmiştir. Bu mitingde Türk gençliğinin hiçbir zaman emperyalist emeller 

peşinde olmadığı, Milli Misak'a sadık olduğu belirtilmiş, Kıbrıs konusuna 

Kominizm açısından bakılmıştır. Hukuk fakültesi öğrencilerindenReşit 

Algan şunları söylemiştir: 

(62) Aıınaoğlu. a.g.e., s.8. 

(63) M.Emin Yalman; "Milli Misak ve Kıbns" Vatan, 6 Aralık 1948'den Arımıoğlu. 

a.g.e., s.9. 
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"Kıbrıs'm bize ilhakında ısrar etmiyoruz. Biz diyoruz ki bugün dost ve 

komşumuz bildiğimiz Yunanistan'da kızıl tehlike henüz yenilmiş değildir. 

Bunun için bu adanın Yunanistan'a intikal ettirilmesi. Akdeniz'in ortasında 

b~~unan bir üssü komünist Rusya ve peyklerine terk etmek demektir. 

B~nda garp aleminin ve Türkiye'nin maruz kalacağı tehlike açıktır" (64). 

Türk gençliği yaptığı mitinglerle Türk hükümetinin ilgisini Kıbrıs'a 
çekmek istemiştir. 

Vatan Gazetesi Muhabiri Sinan Korle bir yazısında şöyle demekteydi. 

"Bugün herhangi bir Kıbrıs'lı Türke, Türkiye'den ne bekliyorsunuz? 

. diye bir sual sorarsanız. alacağınız cevap muhakkak alaka olacaktır" (65). 

Türk kamuoyu öte yandan da Kıbrıs Türkleri Türkiye'nin bu mesele 

ile meşgul olmasında ısrar ederken, Türk Hükümeti. İngiltere'nin Adadan 
çekilmeyeceğine olan inancından ötürü olacak herhangi bir·· davranış 
göstennemiştir. 

... 

Kıbrıslı Türkler, Ankara'da Aralık 19481de Kıbrıs Türk Kültür 

Derneğini kurdular. Derneğin amacı, Türkiye'deki Kıbrıslıların faaliyetleri

ni bütünleştinnek ve Kıbrıslı Türklerle Türkiye arasındaki bağları 

güçlendirmekti. 

1949 sonundan başlayarak Türk kamuoyunun baskıları karşısında 

Türk hükümeti sessizliğini bozarken hükümetin açıklamaları, Türkiye'nin 

Kıbrıs'la ilgili bir tehlikenin varlığını kabul etmediğini gösteriyordu. 23 

Ocak l 950'de Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Cevat Kerim İncedayı'nın · 
sorusunu yanıtlayarak şunları söylemiştir: 

(64) Aımaoğlu. a.g.e .• s. l l. 

(65.) Sinan Korle, Vatan Gazetesi, 5 Ocak l 949'dan Aıınaoğlu. n.g.e., s. l 3. 
. ; 
ı • 
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"Kıbrıs Meselesi diye bir mesele yoktur. .... ingiltere hükümeti Kıbrıs 
adasını başka bir devlete terketmeyecektir. Bu böyle olunca, gençlerimiz 
beyhude yere heyecana kapılıyorlar. Lüzumsuz yere yoruluyorlar" (66). 

Fakat yine de 1950'den başlayarak Türk Hükümeti, kamuoyu ve Kıbrıs 
. . 

Türklerinin çabalarıyla. Kıbrıslı Türklerin durumuyla daha yakından ilgi~ 
leruneyi hem kaçınılmaz bulmakta hem de eskisi kadar bundan 
çekinmemektedir. 

1950 şubatından başlayarak Türk hükümetinin üzerinden Kıbrıs Soru
nu ile ilgili kamuoyu baskısı da büyük ölçüde kalkmaya başlamıştır. 14 
Mayıs 1950 seçimlerine kadar ve seçim propagandası sırasında Kıbrıs So
runu, hem parti temsilcilerinin hem de kamuoyunu oluşturan kesimlerin 

sözünü bile etmedikleri konu olmuştu (67), 

. l 950'de iktidara gelen Demokrat P_artinin Yeni Dış İşleri Bakanı Fuat 
Köpıülü. Demokrat Parti grubunda 20 Haziran günü konuyla ilgili bir soru
ya verdiği yanıtta Kıbrıs Sorunu diye bir•sorunun mevcut olmadığını bildir
miştir (68). 

Türk kamuoyu 14 Mayıs seçimleıiı sonra da .Kore savaşı dolayısıyla 
Kıbrıs Sorunundan bir süre uzaklaştıysa da 19 51 Şubatında Yunanistan' m 
Kıbns1 la ilgili tutumunu resmen açıklama·sıyla yenideri sorunla yakından il-

. . ' . 

gilenmeye başlamıştır. Ancak Türk hüküırie.ti bu konudaki tutumunu yine 
değiştirmemiş tir. 

1951'de Ankara'ya gelen Yunan Başbakanı Venizelos 1a Adnan Men

deres Kibns konusuyla ilgili olarak !!me~k etmeyin, bu konu Yunan-Türk 

dos ti uğu çerçevesinde çözüme. kavuştu ni lacaktır' 1 demiştir ( 69). 

(66) Cumhuriyet, 24 Ocak 1950'den-Amınoğlu, a.g.e.,· s.20. 

(67) Annaoğlu, a.g.e., s.24. 

(68) Annııoğlut a.g.e., s.25. · 

(69) Gürel, s.77. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SORUNUN ULUSLARARASI NİTELİK KAZANMASI (1950-1954) 

1- 1954 Yılına Kadar Kıbrıs'taki Gelişmeler 

İngiltere Kıbrıs sorununu açmaktan ve Türkiye ile Yunanistan'ın taraf

lar durumuna gelmesinden çekindiğinden J 950 yılından 1954 yılına kadar 

Kıbrıs konusunda sessiz kalmayı tercih etmiştir. ingiltere'nin bu tutumu 

enosis isteyenlerin bir süre sonra sorunu uluslararası bir niteliğe 
büründürmelerine ve bu arada adada şiddet yöntemlerine başvurmalarına 
yardımcı olmuştur. 

1950-1951 yıllarında AKEL tutarsız bir politika izleyerek kiliseye 

uygun bulduğunda işbirliği önerebiliyordu. Makarios ise AKEL'i gerek
tiğinde karşısına alarak AKEL'le işbirliğine girmek istemiyordu. Çünkü; 

Makarios Yunanistan'daki tutucu hükümetle ve ABD'deki Rumlarla 

ilişkilerin sürdürülmesine AKEL'le işbirliğinden daha fazla önem vermek

teydi. 1951 yılında Kıbns'ta kilisenin önderliğindeki enosisçi sağın konu

mu yeni örgütlerin katılmasıyla sağlamlaşmış bu yılda sağcı, militan 

gençlik örgütü olan PEON'da enosisçi örgütlere katılmıştır. 25 Nisan 

l 952'de yalnız sağcı Rum örgütlerinin yer aldığı bir Pan-Kıbrıs Ulusal 

Meclisi kurulmuş ilk toplantısında oy birliği ile enosis kararını kabul 
etmiştir. 

1952 yılında AKEL içinde daha önce başlayan anlaşmazlıklar giderek 

büyümüş; üyeıdrin bir bölümü Yunanistan'daki monarko-faşist yönetim 

işbaşında kaldıkça enosisi savunmanın anlamsız olduğunu, bunun yerine 

Kıbrıs halkına yararlı olabilecek her türlü reform adımının kabul edilmesi 

ve savunulması gerektiğini düşünürken, parti yönetimi enosisi savunuyor

du. Sonunda parti yönetimi enosisi savunmayan ılımlı parti üyelerini parti
den atmıştır. 
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AKEL 1952 yılında bir program hazırlamıştır. AKEL'in hazırladığı bu 

programda çelişkili bir hareketsizliğe düştüğü görülmüştür. Örneğin; prog

ramda en çok durulan nokta Kıbns'ta kurulmaya başlayan İngiliz üslerine 

karşı çıkılmasıydı. Fakat AKEL bu üslere karşı çıkabilecek güçte değildi. 

Çünkü AKEL bu dönemde yalnızca sendikalar konfederasyonu olan 

PEO'ya dayanmakta bütün gücünü buradan almaktaydı. PEO ise, o sırada 

Kıbns'ın en büyük işyeri halindeki İngiliz üslerinde çalışan işçiler arasında 

örgütlenmişti ve üslerin yapımına son verildiği taktirde PEO'nun ve 

AKEL'in gücü çok azalacaktı. 

Kıbns Türk toplumu 1953 yılından başlayarak adadaki İngiliz 

yönetiminin enosisçi kampanyaya karşı hareketsizliğini ve ayrılıkçılığa 

ilişkin yasaların yönetim tarafından uygulamaya sokulmamasını giderek 

daha sert bir biçimde eleştinneye başlamıştır. 

İngiltere Kıbrıs'ta birşeyler yapmak gerektiğini düşünerek bir anayasa 

tasarısı hazırlamaya başlamıştı. Fakat Kıbrıs'taki sert ortam. Yunanistan'ın 

konuyu Birleşmiş Milletlere götünnesi İngiltere'nin işini çok 
.-·, 

zorlaştırınıştır. 

II- Yunanistan'ın Enosis Hareketine Sahip Çıkmaya Başlaması 

1950'!erin başında Yunanistan Batı Bloku içinde yer almak, Nato'ya 

ginnek amacında olan bir ülke olduğundan Kıbns konusunu bir dış politika 

olayı durumuna getinnek niyetinde olmamış eğer Kıbrıs'ın hukuki 

statüsünde bir değişiklik yapılacaksa, bunun İngiltere'nin rızası ile 

yapılması gerektiğini düşünmüştü (70). Fakat daha sonraları Kıbrıs Rum

larının etkisiyle harekete geçen Yunan milliyetçi kamuoyunun ve Yunanis

tan', bazen destekleyen bazen de sırt çeviren ABD'nin etkisiyle Yunanistan 

giderek daha aktif bir biçimde enosis hareketine sahip çıkmaya başlamıştır. 

(70) Gürel, a.g.e., .s.82. 
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1950 yılında Başpiskopos olan Makarios l 95 l 'de Yunanistan'a gitmiş 

bütün parti temsilcileriyle görüşerek yakın bir bağ kurmuştur. Bu sıralarda 

Yunan Hükümeti de enosis konusunda hızlanmıştır. İngiliz Devlet Bakanı 

Mr. Younger ın 14 Şubat 1951'de Avam Kamarasında verdiği bir demeçte. 

Yunan Hükümetinin Kıbrıs konusunda herhangi bir talepte bulunmadığını 

söylemesi üzerine, Yunan Başbakanı Sofokles Venizelos 16 Şubat 1951 ta

rihli demecinde. Kıbns'ın Yunanistan'a ilhak edilmesi gerektiğini resmen 

ileri sürmüştür. Böylece Kıbrıs Rumları, Kıbrıs koministleri ve Kıbrıs Rum 

Ortodoks Kilisesinin arkasında Yunanistan'da ilhak için ortaya çıkmaya 

başlıyordu. Bu gelişme Türk Hükümetinin resmi davranışında bir dereceye 

kadar bir değişikliğe sebep olmuş ise de radikal bir değişikliği de tahrik 

etmiş değildir (71). 

Yunan Başbakanının 16 Şubat 1951 demecine ilk tepki Hükilmet 

organı Zafer gazetesinden gelmiştir. 21 Şubat 1951 tarihli Zafer gazetesin

de Bahadır Dülger imzası ile yayınlanan bir yazıda şu ilgi çekici noktalar 

ortaya atılmıştır. 

Yunan Başbakanı Venizelos'un Kıbns'ın Yunanistan'a ait olduğu 

hakkındaki beyanatını Kıbrıs Meselesinin yeni bir safuası olarak telakki et

memek mümkün olmuyor. Bugüne kadar Kıbns'ın Yunanistan'a ilhakı me

selesi Yunan hükümeti tarafından gizli bir surette destekleniyordu . 

... anlaşılıyor ki Yunan hükümeti. gizli çalışmalann artık meseleyi 

kıvama getirdiğine kani olmuş ve işi açıkça ortaya dökmekte bir mahzur 
görmemiştir (72). 

(71) Aımaoğıu, a.g.e., s.26. 

(72) Bahadır Dülger "Kıbııs Meselesinde Yeni Bir Safha", Zafor, 2 l Şubat l 95 l'den, 

Amıaoğlu, a.g.e., s.27. 

- .. 
··•J 
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Bu yazıdan· anlaşılıyordu ki Yunanistan bu meseleyi gizli şekilde 

başından beri tahrik etmiş ve Kıbrıs Rumlarının faaliyetlerini destekle

miştir. Ve bu durumda Türk hükümetince başlangıçtan beri bilinegeldiği 

halde meselenin üzerine eğilmeden kaçınmıştır. 

Venizelos'un demeci 24 Şubat l 95 l tarihinde TBMM toplantısında da 

gündeme gelmiştir. Meclis'te bu konuda konuşma yapan Dış İşleri Bakam 

Fuat Köprülü herkese göre Hükümetin daha iyimser ve yumuşak olduğunu 

göstermiştir. Köprülü şunları söylemişti: 

"Şarki Akdeniz statüsünde herhangi bir tebeddülat bahis mevzuu 
açıkça söyleyebilirim ki kendisiyle en yakın dostluk ilişkileri tesis ettiğimiz 

ve hakikaten dünyanın bugünkü vaziyetinde demokrat milletleri tehdit eden 

harp afeti karşısında Yunanistanla Türkiye aşağı yukarı mukadderat birliği 

etmiş vaziyettedir. Bu iki memleket arasındaki dostluğun bozulması için 
muayyen menbalardan sarfedilen gayretlerin. her iki devletin başında bulu

nan insanların iyi görüşleri ve niyetleri ile hiçbir tesir yapmayacağından 

eminim" (73). 
-.. 

Görülüyor ki Venizelos'un Kıbns'ın Yunanistan'a ilhakından resmen 

bahsetmesi, Türk hükümeti üzerinde hiçbir endişe uyarmamıştır. Türk par

lamentosu üyeleri ise biraz daha endişelenmişlerdir. Türk gençliği ise An

kara'da 24 Şubat 195l'de bir miting düzenleyerek Yunanistan'ı kınamıştır. 

Yunan Başbakanının demeci Türk basınında da yankılar meydana getir

miştir. Bu konuda Hürriyet _gazetesi sahip ve başyazarı Sedat Simavi sert 

bir tepki göstenniş. Dış işleri Bakan'ı Fuat Köprülüye hitaben şunları 

yazmıştır. 

(73) Ayın Tarihi, Şubat 1951, Nn.207, s. l 78'den Amıaoğlu. a.g.e .. s.28. 



83 

"Lütfen ya bu münasebetleri tanzim ediniz, yahu da dostlarımıza 

hadlerini bildiriniz. Yoksa Türk efkarı umum iyesi _izzeti nefsinin daha fazla 
rencide edilmesine tahammül edemez" (74). 

Yunan Başbakanının 16 Şubat demeci Kıbrıs Türkleri içinde büyük 
bir endişe kaynağı olmuştur. Kıbns Türkleri de Türk hükümetinde kendile•· 
rine bir dayanak bulmak istemişler, TBMM'ne. başbakana Dış İşleri 

bakanına ve siyasal partilere birer telgraf çekerek Türk hükümetinin Kıbrıs 
Türklerinin davasını benimsemesini ve desteklemesini istemişlerdir. Bu 
gelişmelerden sonra 20 Nisan 195l'de Fuat Köprülü şunları söylemiştir: 

Ülkemize nisbet~e coğrafi ehemmiyeti, oradaki soydaşlarımızın 
mühim bir kütle teşkil eylemesi ve tarihi bağlarımız dolayısı ile, Kıbns'ın · 
durumunun bizi çok yakından alakadar etmesi gayet tabiidir. Adanın 

bugünkü hukuki vaziyetinin değişmesi için bir sebep gönnemekteyiz. 
Fakat bu vaziyette herhangi bir değişiklik ciddi surette bahis mevzuu ola• 

' 1 • • 

cak olursa, bunun bizsiz ve haklarımıza aykırı bir şekilde yapılmasına 
imkan bırakamayız (74). Köpıiilü'nün bu sözleri ile, Türk Hükümeti ilk 
defa olarak Kıbrıs meselesi ile ilgisini resme~ ortaya :ıtmıştır. Fakat 
herşeye rağmen Türk Hükümetinin, Yunanistan'la bağları kopannak ve bu 
bağları zayıflatmak gibi bir niyetide olmadığı bütün söylenenlerden 
anlaşılmıştır. 

1951 'de Türkiye ve Yunanistan Nato'ya kabul edildikten sonra 
Türkiye Balkanlar ve Ortadoğu'da yeni ittifak sistemleri kunnak amacı ile 
aktif bir politika izlemeye başlamıştır. Bu nedenle Yunanistan batı bloku• 
nun bütünlüğü ve bunun için sürekli olan Yunan dostluğu için Türkiye'nin 
Kıbns'la ilgili sorun yaratmaktan çekineceğini düşünmüş, ayrıca Türk 
hükümetinin bu dönemde enosisin engellenmesini İngiltere'ye bırakmış --
olan tutumu Yunanistan1 ın enosis hareketini resmen benimsemesini 
sağlamıştır. 

(74) Aımuoğlui a.g.e., s.32. 

·- ... ı 
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Yunanistan konuyu ilk önce İngiliz hükümeti ile görüşme yaparak 

çözmek istiyordu. Makarios ve Yunan hükümeti İngiltere'ye adada üs veri
lerek enosisin gerçekleştirilebileceğini söylüyordu. 

Makarios ise Yunanistan'ı Self Detennination konusunda BM'e 

başvunnak için zorluyor eğer Yunanistan bu konuda kendilerine yardımcı 

olmazsa başka güçlere başvurabileceğini bildiriyordu. 

İngiltere bu konuda Yunanistan ile kesinlikle görüşmeyeceğini. 
İngiltere için Kıbrıs Sorunu diye bir konunun bulunmadığını Yunan 

Başbakanı Papagos'a bildirmiştir. Bu arada İngiltere için Kıbns'ın önemi 

Süveyş Anlaşmasından sonra artmıştır. Çünkü. 27 Temmuz l 954 tarihli 

Süveyş Anlaşması ile İngiltre Mısır topraklarındaki askeri gücünün 

tamamını. anlaşmanın imzalandığı günü izleyen 20 ay içinde geri çekmeyi 

üstleniyordu. Artık Kıbrıs İngiltere için son siper durumundaydı. Bu neden

le İngiliz Hükümeti l 954 Aralığında Kıbns'ın Orta Doğu Komutanlığının 

yeni merkezi olacağım resmen açıklamıştır. İngiltere bundan sonra Kıbrıs'a 

muhtariyet vermek için Anayasa hazırlıklarına başlamıştır. 28 Temmuz 

l 954'te İngiliz Koloniler Bakan Yardımcısı Hopkinson'un: 

"İngiltere'ye bağlı öyle topraklar vardır ki, özel koşulları yüzünden, 

hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız olmayı bekleyemezler" sözleri 

İngiliz-Yunan ilişkilerini iyice kötüleştirirken, Yunanistan 15 Nisan l 954 'te 

Kıbrıs Sorununu Birleşmiş Milletlere götürmeyi kararlaştırmıştır. 

111- Yunanistan'ın BM'ye İlk Başvurusu (1954) 

16 Ağustos l954'te Yunan Hükümeti Kıbrıs meselesini resmen 

Birleşmiş Milletlere_ g~türmüştür. Yunan Başbakanı Papagos Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı -Ge-nel Sekreterine bir mektup yazarak İngiltere'nin 

l 878'den o güne kadar Kıbrıs adasında uyguladığı rejimin kötülüklerini an• 

tatmış ve Birleşmiş Milletler Anayasasının I.madesinin il.fıkrası gereğince 
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Kıbns halkına kendi mukadderatlarını kendisinin tayin etmesi hakkını 

sağlamak amacıyla meselenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine 

kayd edilmesini istemiştir. 

Papagos'u böyle bir karara yönelten etmenler şöyle sıralanabilir. 

1- 1948 yılma kadar Sovyet bloku içinde yer alan fakat bu yıldan 

sonra Sovyetler Birliği ile arası bozulunca Kominform'dan çekilen Yugos

lavya Batılı Devletlere, özellikle ABD'ne yakınlaşmıştır. l 952'den itibaren 

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında yapılan üçlü görüşmeler so

nunda 28 Şubat l 953'te Ankara'da üç devletin Dış İşleri Bakanları olan 

Fuat Köprülü, Stefanopulas ve Koca Popoviç arasında bir Dostluk ve 

İşbirliği Andlaşması imzalanmıştır. Bu andlaşmaya göre: üç devlet ortak 

çıkarlarıyla ilgili konularda birbirlerine danışacaklar ve üye devletlerin Dış 

işleri bakanlan yılda en az bir defa toplanacaklardı. Ayrıca üç devletin Kur

may Başkanlan hükümetlerine tavsiyede bulunmak üzere ortak güvenlik 

meselelerini inceleyeceklerdi. Yunanistan bu anlaşmayla bağlandığı 

Türkiye'den Kıbrıs konusunda çekinmiyordu. Papagos'a göre Türk 

Hükümeti dış politikasının bütününü Batı bağlantısı açısından 

değerlendiren bir hükümet olarak Türk-Yunan dostluğunu tehlikeye 

düşüren bir tutumdan kaçınacaktı. 

2- Papagos sorunun BM'ye götürülmesinin Kıbrıs sorununun uluslara

rası kamuoyunun önüne çıkartılmasından çekinen İngiltere'yi Yunanistan'la 

konuyu görüşmeye zorlayacağına inanıyordu. 

3- Makarios, Yunan Hükümetine öteden beri BM'e gidilmesi için 

baskı yapıyor ve eğer Yunanistan bunu yapmazsa öteki güçlere yani 

Sovyetler Birliğine başvurabileceği tehdidini yolluyordu. Makarios BM'in 

yeni bağımsızlığını kazanan devletlerle birlikte- kabuk değiştirdiği bir 

dönemde sorunun Self-Determination ilkesinin. uygulanmasını istemek 

biçiminde BM'e götürülmesinin uygun olacağını düşünmekteydi. 
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4- ABD işin başında. sorunun BM'egötürülmesi ıçın Yunanistan'a 

yeşil ışık yakmıştır. 195 ı 'de Amerikan Senatosu eğer Kıbrıs sorunu Bm'de 

görüşülecek olursa Amerikan temsilcisinin "Kıbns'taki Rum çoğunluğun 

istekleri" doğrultusunda davranmasını öngören bir karan kabul etmiştir. 
Fakat l 954 yılında İngiltere'nin ABD'nin isteklerini ·kabul ederek 

Süveyş'ten çıkmaya razı olmasıyla ABD'de buna karşılık Yunanistan'ın 
Birleşmiş Milletler başvurusuna karşı çıkmıştır.Buna rağmen 16 Ağustos 
1954 tarihinde Yunanistan BM Genel Sekreterine başvurarak Self Determi

nation ilkelerinin. B.M. koruyuculuğu altında. Kıbrıs adasında yaşayan 
nüfusa uygulanmasını istemiştir. 

BM'e başvuru yapıldıktan sonra. bu uluslararası örgütte Yunanistan'ı 

temsil eden diplomatlara. "Asya. Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin de 

desteğini kazanabilmek için" BM'in bütün organlarında Batılı bir devlet 

gibi değil, bu üçüncü Dünya ülkelerinin savlarına, uygun şekilde insan hak

larını ve Self-Detennination'u savunan bir tutum takıml~ası yönergesi ve
rilmiştir (75). 

BM'e ilk başvuru sırasında. İzlanda dışındaki Nato üyeleri İjıgiltere'yi ·, 

desteklerken Doğu Bloku Latin Amerika üyeleri ve yeni bağımsızlığını ka

zanmış ülkelerden bazıları Yunanistan'ı desteklemişlerdir. Yunanistan soru-

nu Self Deterrnination ilkesiyle bağlantılı bir konu olarak göstennek iste

mesine karşı, BM'deki üyelerin çoğunu inandıramamıştır. Zaten sorun 

BM'e götürüldükten sonra bile Yunanistan ve Kıbrıs'ta enosis ve yalnız 
enosis isteyen demeçler veriliyor, gösteriler düzenleniyordu. Bu nedenle

Genel Kurul "şimdilik Kıbrıs sorunu üzerindeki Yunanistan'ın maddesini 

daha fazla gözönünde bulundurrnamayı kararlaştırmıştır 

İngiltere Yunanistan'ın isteğinin yerine gelmemesini, ABD'nin 

desteğini almayr ye Türkiye'nin enosise karşı bir güç olarak resmen ortaya 

çıkmasını sağlayarak bu kararla daha-kazançlı çıkmıştır. 

(75) Gürel, a.g.e;, s.95. :_ • 
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Yunanistan'm BM'e gidişi bu devlete Kıbrıs sorununun İngiltere'yle 

görüşülmesi kapısını açmıştır. BM'deki 1954 kararıyla birlikte Kıbrıs So

runu, bir daha geriye, iç sorun durumuna döndürülemeyecek bir biçimde 

uluslararası alana geçirilmiştir. Aynca BM'de Kıbrıs sorununun varlığının 

kabulü Yunanistan hükümetinin ve Kıbrıslı Rumların, bundan sonra 

girişecekleri silahlı hareketleri, hem haklı, hem de sonuca götürücü bir 

yöntem olarak görmelerine yol açmıştır (76). 

Yunanistan'ın Türk-Yunan dostluğunu bir tarafa bırakarak, meseleyi 

BM'e götürmesi Türkiye'de büyük tepki yaratmış ve bunun sonucu olarak 

da Türk Gençliğinin davranışı daha da sertleşmiştir. 

Muhalefet lideri İsmet İnönü: 

"Kıbrıs 'ın statükosunda değişiklik: yapılmasının kati surette 

aleyhindeyiz. Kıbrıs bugünkü idare elinde kalmalı ve Türk vatandaşlan her 

türlü emniyet, huzur ve haklara sahip olarak yaşamalıdırlar. Kıbrıs Yuna

nistan idaresine verilmemelidir" demiştir. 

" iktidar organı Zafer gazetesinin bu sırada meseleye bakışı Hükümet 

görüşünü aksettirir mahiyettedir. Bu gazete Yunanistan'ın BM'e resmen 

başvurmasına rağmen Yunan Hükümetini kusurlu görmeyerek, Kıbrıs me

selesinin esasında koministler tarafından yaratıldığı ve Yunan 

Hükümetininde bu oyuna getirildiği belirtiliyordu (77). 

Türk Gençliği Yunanistan'm BM'e başvurusunu üzerine mitingler 

düzenleyerek milletçe bir davranış gösterilmesini istemiştir. Fakat 9 

Eylül'de İzmir'de yapılması planlanan mitinge Türk Hükümeti izin verme

miş Gençlik bu konuda ısrar edince Başbakan Adnan Menderes: "Yunanis

tan'daki tahrikleri beğenmiyorsak kendimizinde aynı hataya düşmememiz 

gerektiğini" söylemiştir. 

(76) Gürel. a.g.e., s.101. 

(77) Aıınaoğlu, u.g.e., s.65. 
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Kıbns meselesinin B.M.'deki görüşmeleri sırasında Türk delegesinin 

yaptığı konuşmalar, Yunanistan'a karşı belirli bir sertlik taşımıştır. Kamuo

yu ise bu sırada daha fazla sertlik göstenniştir. 24 Eylül'de meselenin 

Genel Kurul gündemine sokulması karan ise, kamuoyunda büyük bir sinir

lilik meydana getinniştir. Bu hava içinde Türk hüükümetine de tenkitler 

yöneltilmiştir. 

BM Genel Kurulunun meseleyi görüşmeme karan alması, Türkiye'de 

büyük bir sevinç uyandınnıştır. Bununla beraber Türk Hükümeti meselenin 

kapandığı kanaatini belirtirken kamuoyu bunun tamamen aksi görüşü be

nimsemiş meselenin daha devam edeceğine inanmıştır. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

KIBRIS'TA EOKA'NIN KURULUŞUNDAN MART 1957 YILINA 
KADAR MEYDANA GELEN GELİŞMELER 

I- Grivas ve EOKA'nın Kuruluş ve Eylemleri 

Grivas l 946'da Yunanistan'da iç savaş sırasında yönettiği sağcı

kralcı"X" örgütünü siyasal parti biçimine sokmak amacındaydı. l 919-1922 

yılları arasında Anadolu'daki Yunan işgal ordusunda da görev yapan Gri

vas l 955'ten başlayarak Kıbrıs'ta gerilla savaşını uygulamaya girişmiştir. 

1946 seçimlerinde umduğunu bulamayan Grivas Atina'daki Kıbrıslı 

Rumların gizli komitesi tarafından Kıbrıs'ta Gerilla faaliyetini düzenleme 

önerisini kabul etmiştir. İki gençlik örgütü OXEN ve PEON yöneticilerini 

de bu iş için katkılarını sağlamak üzere yanına almıştır. Henüz iktidara gel

memiş Papagos ve Yunan Genel Kurmay Başkanı General Kosmas'da bu 

hareketi destekleyeceğini bildirmişti. 

l 953 yılında Grivas artık Kıbrıs'ı incelemeyi bitirmiş ve askeri planını 

yapmıştı. Makarios bu faaliyetlerin Sabotajla sınırlanması istemesine 

rağmen Grivas sabotajlardan sonra suikastlara daha sonra da bireysel insan 

hedeflerine yönelmiştir. Silahlı hareketin finansmanını bütünüyle Makarios 

yani Kıbrıs Rum Kilisesi üstlenmişti. Grivas kurduğu örgüte EOKA 

(Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal Birliği) adını verdi. Kıbrıs'ta EOKA'nın ilk sa

botajları I Nisan 1955 günü başlayarak bireysel ve toplu suikast 

girişimlerine kadar varmıştır. 

Atina radyosu EOKA'nın silahlı hareketini desteklerken Yunan gaze

teleri de EOKA'nın faaliyetinin doğru · olduğunu yazarak kamuoyu 

oluşturmaya devam etmişlerdir. ABD'nin Kıbris'taki silahlı eylemlere 

resmi olarak karşı çıkmaması Grivas'a cesaret venniş eylemlerini devam et

tirmesine neden olmuştur. 
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il- Üçlü Londra Konferansı ve Sonuçları 

Birleşmiş Milletler karan Kıbrıs Uyuşmazlığını sona erdirmeyince 

İngiltere hükümeti, adada tedhiş hareketleri, nümayişler ve taşkınlıklar 
devam edince Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs sorununun 

çözümlenmesi için Londra'da bir konferans toplamaya karar vermiştir. 

30 Haziran 1955 tarihinde İngiltere Başbakanı Eden tarafından 

yapılan açıklamaya göre konferans için bir gündem tesbit edilmemiş, fakat 

konusu İngiltere, Yunanistan ve Türkiyeyi Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz'de 

ilgilendiren stratejik ve diğer sorunlar olarak belirtilmiştir. Bu ifade Yuna

nistan'ın Türkiye'yi Kıbrıs uyuşmazlığına taraf olarak tanımaması nedeniy

le daveti red etmesini önlemek için düşünülmüş olabilir. çünkü 1954-1958 

yıllan arasında Türkiye Yunanistan'a ve dünya kamuoyuna Kıbrıs konu

sunda taraflık sıfatını kabul ettirmek için çalışmıştır. 

Türkiye ve Yunanistan Londra Konferansına katılmayı kabul edince 

konferans 29 Ağustos'ta başlamış 7 Eylül l 955'e kadar devam etmiştir. 

İngiltere konferansda egemenlik kendisinde kalmak şartıyla Kıbns'a 
mahalli muhtariyet vermeye razı olmakla beraber adanın sav·unınasına Yu

nanistan ve Türkiye'nin katılması görüşünü savunurken Yunanistan Kıbrıs 

halkına Self-Determination prensibinin uygulanmasını istemiş, Türkiye ise 

mahalli muhtariyet verilmesine karşı çıkarak statü quo'nun muhafazası. 

statu quo muhafaza edilmeyecekse adanın kendisine iadesini istemiştir. 

Londra Konferansından önce Başbakan Adnan Menderes: 

"Nüfus ekseriyetine göre herhangi bir bölgenin kaderinin tayin edil

mesi prensibi, bu dünyada ve böylesine parçalı olarak tatbik yeri bulmuş 

değildir, Bir vatan, terzinin önündeki kumaş gibi neresinden istenirse kesi

lebilir bir meta değildir, O, esas itibariyle etnik hakikate dayanmakla bera-
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bcr. coğrafi, siyasi, i kt i sad i ve . askeri bir bil tün teşki I etmek bakımından 

türlü amillerin etkisi altında, tarihi hadiselerin gösterdiği istikametde hu

dutlar çizilen bir toprak parç~sıdır .• ;Vaktiyle Batı Trakya için Lozan'da biz 

plebisit istemiş tir. Yunanistan buna şiddetle karşı çıkmıştı. O günkü iddia 

ve delillerini bugün kendilerine karşı kullanmak kolaydır, diyerek Self De

termination isteğinin kabul edilemeyeceğini söylemiştir" (78). 

Londra konferansında Türk heyeti Başbakanının demeci çerçevesinde 

Self Determinationu, red ederek Kıbns adası statüsünün şu veya bu şekilde 

değiştirilmesi konu olursa Türkiye kendisini bu meselede birinci derecede 

alakalı sayacağını bildirmiştir. Dış işleri Bakanı F.Rüştü Zorlu yaptığı 

konuşmada şunları dile getirmiştir . ıf Kıbrıs, coğrafi olarak Anadolu 

yarımadasının bir uzantısıdır. Bu yüzden, ada Türkiye'ye ya da Türkiye 

çevresindeki Doğulu üTu:~lerin kaderiyle en az Türkiye kadar yakından ilgi-.,, 
li olan bir devlete ait olmalıdır. Savaş durumunda Türkiye'nin ikmali, 

ancak batı ve güneydeki limanlarından yapılabilir. Ama Türkiye'nin batı li

manları, olası düşmanın etkinlik alam içinde kalacaktır. Demekki savaş du

rumunda Türkiye'nin ikmali, ancak güney limanlarından mümkün olabile

cektir. Ama bu limanların hepsiKıbns'ın gölgesi altındadır. Eğer bu adayı 

bulunduran aynı zamanda Türkiye'nin batısındaki adaları da elinde bulun

duran bir devlet ise o zaman Türkiye'yi etkinlikle çevrelemiş olacaktır. 

Hiçbir devlet, kendi güvenliğini ne kadar yakın bir dostu ve müttefiği olur

sa olsun bir başka devlete bütünüyle teslim edemez. Türkiye'nin güvenlik 

ve kaderini Yunanistan'a bu biçimde teslim etmesi doğru değildir" demiştir 

(79). 

(78) Gönlübol ve Diğerleri, a.g.e., s.342. 

(79) Gönlübol ve Diğerleri, a.g.e., s.344. 
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F.Rüştil Zorlu adaya mahalli muhtariyet verilmesine karşı olduğunu: 

"Ada halkına dahili idareye herhangi bir şekilde iştirak hakkı verilme
den evvel Kıbns1da sükun ve ·huzurun·mutlak surette teessüsünü beklemek 
lazım geldiği aşikardır. Şu halde'. Kıbrıs halkı için Self-government'dan · 
evvel müstekar bir huzur ve sükun devresine ihtiyaç vardır" diyerek ifade 
etmiştir (80). 

Konferans bir sonuca varamayarak. dağıldıktan sonra Fatih Rüştü 

Zorlu konferansın muvaffak. olduğunu Türkiye'nin kendisine has 
samimiyetle bu mesele hakkındaki görüşünü en ufak teferruata kadar 
büyük-bir vuzuhla açıklamış ve bundan sonra muhalif hareketler karşısında 
aksülamellerini büyük bir samimiyet .ve· açık kalplilikle ortaya koymuştur. 
demiştir. 

Yunanistan Türkiye'nin Kıbrıs konusunda eskiyle 
karşılaştırılamayacak bir konuma gelerek, Kıbns'la ilgili söz hakkı bulun
duğunu Londra konferansında gönnüştür. Ayrıca Yunanistan bir yandan 
İngiltere öte yandan da Türkiye ile ilişkilerini bozmuş enosise giden yol 
her zamankinden daha engelli ohnuştur. 

Londra Konferansının sonunda sorunun uluslararası boyutları bulunan 
bir sorun _olduğunu en başta kendi kamuoyuna kabul ettiren İngiltere en 
karlı çıkan taraf olmuştur. Aynca ABD, Türkiye1yi bölgesel stratejik 
çıkarları için vazgeçilmez bulduğu sürece İngiltere Kıbrıs konusunda 
Türkiye'nin yanında ABD'ninde desteğini sağlaması da kolaylaşmıştır. 

İşte böyle bir ortamda KıbnsValisi Harding ve Makarios görüşmelere 
başlamıştır. Yapılan görüşm_eler sonunda Makarios Self-govemment 
öngören yeni anayasa reformunun yapılmasını kabul eder görünmüşsede 
Harding ve makarios birçok noktada anlaşamamışlardır. Bu arada Makari-
0s1un EOKA ile bağlantısına ve .adaya·-1~ilah -soktuğuna ilişkin kanıtlar 

(80) GönlUbol ve Diğerleri. a.g.e .• s.345. · . 
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İngiliz hükümetine ulaşınca İngiltere 6 Mart l 956'da Makari

os'usSeychelles adalarına sürgün etrneye karar vermiştir. Makarios'un Se• 

ychelles adalarına sürgün edilmesi Yunanistan'ın büyük tepkisine neden 

olmuş, Yunan hükümeti Londra'daki büyükelçisini geri çağırmıştır. 

Makarios'un sürgüne gönderilmesi muhalefetteki işçi partisi tarafından 

da eleştirilmiştir. Yapılan eleştirilere cevap veren Eden ise bir 

konuşmasında Kıbrıs sorununa bakılırken, Türkiye'nin durumunun gözden 

kaçırıldığını, oysa Türkiye'yi hesaba katmanın gerekli olduğunu 

söylüyordu. Eden: 11 Türkiye'nin eğer Kıbns'ın statüsünde değişiklik 
yapılacak olursa kendisinin de Lozan Antlaşmasında değişiklik isteme 

hakkının olacağı görüşünü benimsemesi şaşırtıcı değildii\s 1) demiştir. 

Bu dönemde EOKA hergün yeni ve daha vurucu eylemlere girişmiştir. 

1956 Ocak'ından başlayarak Türk ve Rum toplumları arasında sertleşmeye 

başlayan ilişkiler, özellikle Mayıs'ta Türklere karşı girişilen terör hareketle

ri ve birkaç Türkün arka arkaya öldürülmesi buna karşı Türklerin 

Lefkoşe'de bir protesto gösterileri düzenlemeleriyle birlikte en kötü 

dönemini yaşamaya başlamıştır. Sonunda Lefkoşe'de iki top'lumun otur

duğu kesimleri birbirinden ayıran ilk bariyer yapılıyor ve bu kent ilk kez 

bölünmüş oluyordu (82). 

Mayıs ayında EOKA terörünün giderek artması basın ve muhalefetin 

iktidarı eleştirmesine neden olmuş tek çözümün iıılakarios'un adaya geri 

çağrılarak görüşmelere başlanması olduğu ileri sürülmüştür. 

Kıbrıs'taki olaylar Türk Hükümetinin Yunanistan'a karşı olan tutumu

nu sertleştirmeye başlamasına neden olmuştur. 

(81) Gürel, a.g.e., s.116. 

(82) Gürel, a.g.e., s. 117. 
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2 · Temmuz'da Kıbns'a değinen bir demeç veren Menderes sorunun 

Nato ile ilgili boyutunu öne çıkararak, İngiltere'nin Kıbrıs'ın egemenliğini 

Yunanistan'a devretmesinin bir uluslararası felaket olacağını bu 
gerçekleştiği,t.aktirde bu bölgeye Sovyet sızmasıı:un engellenemeyeceğini 
söylüyordu. 

4 Temmuz'da Yunan Başbakanı Konstantin Karamanlis daha çok 

Amerikan Kamuoyuna seslenen bir demeçle 11 Kıbrıs'ta yarım milyon 

Rumun tıpkı Amerikalıların yapmış oldukları gibi özgürlük için 

savaştıklarını, kara günlerinde cömertlikle desteğini Yunan· halkına veren 
Amerikan halkının bugün de Kıbns'la ilgili olarak aynı tutumu 
göstereceğine emin olduğunu" bildinniştir (83). 

111- Radoliffe Anayasa Tasarısı 

12 Temmuz l 957'de İngiltere Başbakanı Eden Self Detennination il

kesinin Kıbrıs'a uygulanmasını ilke olarak kabul ettiklerini ancak·bu planın 

Türkiye1den gelen itirazlar yüzünden · uygulamaya konulamayacağının 

anlaşıklığını bildiriyordu (84). ·Ancak bu ill<enin uygulanamamasının asıl 
nedeni İngiltere1 nin Orta Doğu'daki petrol çıkarlarıydı. Bu sıralarda Dış 

İşleri Bakanı Fuat Köprülü verdiği bir demeçte Kıbrıs için bir Self~ 

goveminent şeklinin konuşulmasından önce ·tedhişin dunnasının gerek

tiğini bildinniş ve· self-govemmenfin Enosise gidecek bir yol yapılmak is
tendiğini belirtmiştir (85). · •. 

Tüm bunlara rağmen İngiltere Lord Radoliffe'yi bir tasarı 

hazırlamakla görevlendirilmiştir. Lord Radoliffe Kıbrıs'a giderek mahalli 

(83) Gürel, a:g.e .. ,- s. l l 9. 

(84) Gürel, a.g.e., s.119. • 

(85) Gön liibol ve Diğerleri. a.g.e., s. 350 . 
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şartlan gördükten ve cemaat temsilcileri ile görüştükten sonra bir Anayasa 

tasarısı hazırlamıştır. 

19 Aralık l 956'da Lord Radoliffe'in Kıbrıs için hazırladığı yeni anaya

sal reform önerileri. İngiliz hükümetince açıklanmıştır. Bu anayasa 

önerisiyle 36 üyeli bir yasama organında Türklere alu. Valiye de altı kişilik 

bir kontenjan bırakarak. bu organda Rum üstünlüğü olmasını kabul ediliy

or; savunına. kamu güvenliği ve dış ilişkilerde valinin yetkili olmasını 

öngörülüyor ve adanın gerekli görüldüğünde İngiltere tarafından uluslara

rası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir üs olarak kullanılmasını 
sağlayıcı hükümler getiriyordu. 

Radoliffe önerileri sürgünde bulunan Makarios tarafından Kıbrıs soru

nunun çözümü için bir temel sağlamaktan uzak olduğu söylenerek red edil
di. 

Türk hükümeti ise tam ters yönde bir gerekçeyle artık taksim tezini 

benimsemeye başladığı için Radoliffe tasansını ancak görüşme konusu 

yapılabilecek değerde bulduğunu açıklamıştır. A(lnan Menderes 20 

Aralık'ta verdiği bir demeçle, Türk hükümetinin daha önce Lennox

Boyd'un Türk toplumunda kendi kaderini belirleme hakkını kullanabile

ceğini ve "taksimin olası bir sonuç olarak kabul edilmesi gerektiğini" 

söylemesini olumlu karşıladığını, koloniler bakanının yaptığı önerilerin 

Kıbrıs meselesinin nihai şeklinde hallini temin edebilecek hareket noktaları 
ihtiva ettiğini" bildiriyordu (86). 

IV-TaksimTezi 

Taksim düşüncesinin yani Kıbns'ın Türkiye ve Yunanistan arasında 

bölüşülrr,ı~si fikri ilkönce Forum Dergisi tarafından ortaya atılan bir , 

(86) Giirel, a.g.e .• s.122. 
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düşünceydi. I 956 yılında taksim düşüncesini ilk ortaya ·atan. Lennox Boyd 

değil Yunan hükümeti olduğu, - Yunaff dış işleri bakanı Averofun 
Türkiye'ninde işine gelecek hal çareleri· :hazırlandığını söylediği. aynı 

sıralarda çıkan Yunan gazeteieri de taksim. düşüncesinin Amerika'cia' ciddi 
bir biçimde ele alındığı eldeki bilgilerden ·anlaşılmaktadır (87). 

19 Aralık 1956'da Lennox-Boyd'un taksim olasılığını da öne sünnesi 
üzerine Adnan Menderes Türk Hükümetinin taksim ·tezini benimseme yo

lunda olduğunu belli etmiştir.· Menderes ~MM'd_e Türkiye1nin Kıbris'a 
ilişkin yeni politikasını ve gerekçeierini şöyle açıklam·ıştıı\ 

Taksim meselesi hiçbir zaman nazardan iızak nıtuJacak bir keyfiyet 
değildir. Türk hükümeti' taksim meselesini şayanı iltifat bir teklif olarak te
lakki etmektedir. Adanın taksiminde büyük bir fedakarlik olmak üzere ve 

- "·· ' 

nihai olarak kabul edeceğimiz cihet· şudur~ Adanın: taksimi meselesinde 

120.000 nüfusumuzu yadellere bırakamayız~ Ve orada 25 milyonun emniy
etine nigehban olan bir kara parçasında .... ileri karakolumuzun mevcut bu-

. . 

lu~asım zaruri görmektedir ... Bize adanın verilrriesiıii' iddiaya kal.karsak, 
dünyanın bu karışık ·zamanında Türk devletinin meseleleri Kıbns'tan ibaret 

değildir. Biz adanın taksimine· taraftanz ... Kimse adayı taksirh etmekten 
başka bir çözüme Türkıye'yi icbar etmeyi aklından bile geçiremez (88). 

1957 ortalarından başlayarak Türk siyasal yaşamının tüm unsurları 

taksim tezini kabul etmişlerdir. 

Bu arada Yunanistan BM'e başwrarak Genel Kurul'da Kıbrıs halkına 

Self Detemıination hakkının tanınması sorununun görüşülmesini istemiştir. 
İngiltere'de Kıbrıs'ta tedhişçiliği destekleyen Yunanistan'ı BM'e şikayet 

edince konunun gündem maddesi yapılması kararlaştırılmıştır. 18 Şubat 

(87) Gjirel. a.g.e .• s.123. 

(88) Gürel. a.g.e .• s.124. 
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l 957 tarihli oturumda Kıbrıs konusunu tartışılmaya başlanmış bu 

görüşmelerin- sonunda Birleşmiş Milletler Şartının prensip ve amaçlarına 

uygun olarak. banşçı. demokratik ve adil bir çözümün bulunması sa.inimi 

arzusunu ifade eder ve bu amaca yönelmiş görüşmelerin başlamasını ve 

devam etmesini ümid eder karannı '57 olumlu. l çekimser oyla kabµl 

etmiştir (89). 

l 957 başında İngiltere ve Yunanistan'ın sorunun başlangıcındaki tu

tumları gözönünde tutulduğunda iki devlet açısından da· bir tutum 

değişikliği görülmüştür. İngiltere daha önce Kıbrıs Sorununu uluslararası 

alana çıkarmamaya çalışırken şimdi artık sorunun uluslararası düzeyde ele 

alınmasını isteyen taraf durumuna geliyordu. Yunanistan ise daha önce so~ 

runu uluslararası düzeye yükseltilmesini sağlamış fakat daha sonra 

Türkiye'nin taraf olmasını önleyebilmek için. sorunun İngiltere ile Kıbrıs 

halkı arasında bir sorun olduğunu. görüşmelerin İngiltere ile Kıbrıs halkı 

arasında yapılması gerektiğini öne sürebiliyordu. 

Süveyş bozgunundan sonra İngiltere'de Macmillan başbakan olmuştu. 

Macmillan Hükümeti Kıbrıs politikasında yumuşama getireceğini 

düşünerek Makarios'un salıverilmesi karannı aldı. Bu karar Yunanistan 

tarafından sevinçle karşılanırken Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunda tedir

ginlik ve tepki yaratmıştır. ABD başkanı Einshower ve Macmillan arasında 

Mart l 957'de yapılan görüşmelerden sonra Makarios'un salıverilmesi, 

büyük ölçüde Amerikan yönetiminin İngiltere'ye yaptığı baskı ve telkinler 

sonucu gerçekleştiğini göstermektedir (90). 

Bundan sonra İngiltere ABD'den bağımsız bir Orta Doğu politikası 

oluşturmaya kalkışamayacak durumda olduğunu anlayacak ve Kıbrıs'ta es

kisi gibi egerrıenlikte ısrarlı olmadan üs ile yetinme eğiliminde olacaktır. 

(89) Gürel. a.g.e.; s~ 125. 

(90) Gürel, a.g.e., s.128. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

KIBRIS CUMHURİYETİNİN KURULMASI 

1- BİR ULUSLARARASI ÇÖZÜME DOĞRU· 

a) Nato'niın Kıbrıs Uyuşmazlığında Arabuluculuk Teşebbüsi• .. 

20 Mart l957'de Nato tarafından resmi bir açıklama yapılarak Hato 

Genel Sekreteri Lord Ismay'ın İngiltere, Türkiye ve Yunanistan temsilcite

rine bir mektup göndererek Kıbrıs Uyuşmazlığının ilgili devletler arasında 

yapılacak görtişmelerle çözümlenebilmesi için arabuluculuk teklifinde bu

lunduğu bildirilmiştir. Teklife İngiltere ve Türkiye olumlu cevap verirken 

Yunan Hükümeti teklifi kabul etmemiştir. 

Aralık 1957'de Nato'nun Paris'deki toplantısında Başbakan Adnan 

Menderes, Yunanistan BaşbakamKaramanlis ve İngiltere Dış İşleri Bakanı 

Selwyn Lloyd arasında Kıbns Uyuşmazlığı konuşulmuş fakat anlaşma 

sağlanamamıştır . 
. ,, 

b) Nisan 19S7'den Temmuz 1957'ye Kadar İngiltere'nin Kıbrıs 

Politikası 

Nisan 1957'ye kadar İngiliz yönetimleri İngiltere'nin "Orta Doğu'da 
Natonun bütününden ve ABD'den ayn özel çıkarları bulunduğu ve bunun 

için de Kıbrıs'ın yalnızca İngiltere'nin denetimi altında bulunması gerek

tiğini" savunurken 25 Nisan 1957'de İngiliz Savunma Bakam Duncan San

duys Lefk:oşe'de bir demeç vererek İngiltere'nin Kıbrıs'ta öteki Nato üyesi 

devletlerin askeri amaçlan için kolaylıklar sağlamaya hazır olduğunu ve 

eğer Kıbrıs nükleer silahlar için bir üs durumuna gelirse, savaşın ve komi~ 

nist yayılmanın önlenmesine büyük katkıla1~da bulunabileceğini bildinniştir 
(91). 

(91) Gürel. a.g.e .• s.131. 
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1956 Süveyş bozgunu ve . İngiltere'nin Orta Doğu'da ABD'den 

bağımsız ve Nato çerçevesinin dışında bir özel politika yüıiitmesinin ola

naksız olduğunun anlaşılması üzerine Macmillan · hükümeti ile birlikte 

İngiliz politikası da değişmiştir .. 

Yunanistan ve Başpiskopos; Makarios'un serbest bırakılmasını bir 

zayıflık belirtisi olarak düşünerek İngiltere'yi bir 1iıgiliz-Rıim götüşme~lııe 
zorlaya~ileceklerini ümit ehnelerine_ ra~en İngilte~e~ Tü~kiye, Yunar,ıstan 
ve kendisinin katılacağı üçlü görüşmeler ·. yöntemiyle sorunu çözmek 

istiyordu. 

1957 Temmuz'unda ise Yunanistan, Makarios ve Grivas'ı. Kıbrıs'a 

ilkönce bağımsızlık verilerek eriosisin. gerçekleştirilebileceği yolunda ikna 
etmeye çalışmaya başladı~ 

c) Nisan 1957'den Tenim.uz 1957'ye Kadar Kıbrıs Konusunda 

Türkiye'nin Tutumu 

Makarios'un İngmere tarafından serbest bırakılması daha sonra Yuna

nistan'ın Makarios'u resmi bir törenle karşılaması, İngiltere ve Yunanis
tan'ın Türkiye tarafından eleştirilmesine neden olmuştur. 

Bu sırada bir yandan İngiltere'nin tutumundaki değişiklik bir yandan 
da New York valisi Averell Harriman'ın 18 Nisan1da Makarios'u eyalete 
çağınnasıyla ABD'de meydana gelen bazı gelişmeler sonucunda Türk 

hükümeti ve kamuoyQnu sert bir şekilde· taksim tezine sarılmaya 

başlamışlardır. 

ABD'nin ve New York Valisinin tutumu birçok gazetede eleştirilirken 

Milliyet gazetesindeki yazısında Peyami Safa şunlan söylemekteydi: 
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"Türk kalbinin Amerika hükümetine karşı kırgınlığı nefret --derecesine 
varmak istinadmdadır. Bununda hangi düşman ve büyük devleti sevindire
ceğini düşünmekten aciz kalacak derecede çocuklaşan Sayın Eisnhower ve 
hükümetinin Ortadoğuda ·kırdığı potların kolleksiyonu tarriamlanmıştır" 

(92). 

1957 Sonbaharında T.B.M.M.'de Menderes'in Kıbrıs .. politikası 
eleştirilmiş, Hürriyet Partisi önde gelenleri "Türk halkı taksim değil, adanın 
hepsini istemektedir" demişlerdir (93). 14 Mayıs_ 1957'de Menderes'in par
tisi taksim tezini onayladığım açıklamıştır. 

d) BM Görüşmeleri ve Foot Planı 

Yunanistan 1957 yılında Self Determination prensibinin Kıbrıs•a uy
gulanması için tekrar BM'e başvurmuş I.Komite Yunan karar tasarısını be
nimsemesine rağmen bu tasan BM Genel Kurulu · kararı olarak 
geçirilememiştir. 

İngiltere ise bu yılda Kıbns'a Vali olarak Liberal görünümlü yeni bir 
yöneticiyi Sir Hugh.Foot'u atamıştır. Yeni Vali Kıbrıs için aşağıdaki nokta
lan içeren bir çözüm tasarısı hazırlamıştır. 

a) Kesin bir çözüme varılmadan önce 5.7 yıllık bir geçiş dönemi, 
b) Hem Rumlar, hem de Türkler tarafından kabul edilmeyen bir nihai 

çözüm olamayacağının kabul edildiğinin herkesebildirilerek güvence veril
mesi, 

c) Adada olağanüstü durumun kald~nlması ve Makarios'un adaya 
dönmesine izin verilmesi, 

d) Kıbrıs'taki iki toplumun liderleriyle kendi kendini yönetme sistemi

nin oluşturulması için göıüşmelere başlanması • 

. (92) Annaoğlu, a.g.e.. s.348, Peyami Safa, "Amerika Hükümeti Türkleri Kü'l}'or··, 

Milliyet, 30 Nisan 1957'den. 

(93) Armaoğlu, a.g.e .• s.366. 

.. 
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Ancak Foot'un geçici çözüme yönelik bu planı Türkiye ve Yunanistan 

tarafınden red edilirken Foot Planı ile ilgili gelişmeler İngiltere'nin yine bir 

üçlü çözüm aradığını göstermekteydi. 

e) Macmillan Planı 

Foot Planının başansızlığa uğramasından sonra İngiltere, taksim ve 

enosis'i bırakarak Türkiye ve Yunanistan'ı bir şekilde adanın yönetimine 

ortak olmaya çağırmayı tasarlamıştır. Bu amaçla 19 Haziran l 958'de 

İngiliz başbakanı Macmillan bir plan hazırlayarak Kıbns sorununa yeni bir 

,çözüm önerisi getirmiştir. Macmillan Planına göre; Kıbns'ta yedi yıl devam 

edecek geçici bir yönetim kurulacak, yedi yıllık devre bittikten sonra 

İngiltere adanın egemenliğini Türkiye ve Yunanistan ile bu devletlerde is

tediği taktirde paylaşabilecek. Yedi yıllık geçici devrede İngiltere, Türkiye, 

Yunanistan ile Türk ve Rum cemaatleri arasında yapılacak işbirliğine daya

nan üçlü bir yönetim kurulacak. Kıbrıs'ın dış işleri, savunma ve iç 

güvenliği adadaki İngiliz valinin saklı yetkisinde olacak fakat vali bu işler 

için Türkiye ve Yunanistan'ın tayin edeceği birer temsilci ile istişare ede

cek. Her iki cemaat mensupları İngiliz vatandaşlığının··yanısıra Türk ve 

Yunan vatandaşlıklarını kazanmalarına imkan sağlanacak. İki cemaat kendi 

cemaat işlerini cemaat meclisleri aracılığı ilegörecekler ve bu hususda ya

sama yetkileri de olacaktı. İki toplumun içişleri ve iç güvenlik dışındaki 

konularda yetkili olan bir Konsey kurulacak ve başkanlığını Vali yapacak; 

üyeleri ise Türk ve Yunan hükümetinin temsilcileriyle, dört Rum ve iki 

Türk seçilmiş üye olacak. Ayrıca Türkiye ve Yunanistan temsilcileri ayrım 

gözettiğini düşündükleri yasalarla ilgili olarak tarafsız hakemliğe 

başvurabileceklerdi. 

Yunanistan, Türkiye, Makarios ve Denktaş planı ayn nedenlerle 

hemen reddettiklerini açıkladılar. Bu plana Türkiye'nin ilk tepkisi Dış İşleri 

Bakanı F.Rüştü Zorlu'riiİrı 19 Ha~iran l 958'de verdiği demeçte yer almıştır. 
Fatih Rüştü Zork "Türkiy~ Hükümetinin Kıbrıs meselesini çözecek en iyi 
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çarenin taksim olduğu hususundaki karar ve kanaatini elbette muhafaza et

mektedir diyerek Macmillan Planını red enniştir. Makarios'ta Macmillan 

Planını red ederken Denktaş. bu planın enosise gideceğini bildirmiştir. 

Macmillan planı resmen açıklanmadan önce Türkiye'de 8 Haziran 

l 957'de İstanbul'da başlayan "ya Taksim ya ölüm" mitingleri 6 Temmuz'da 

bitirihniş böylece 43 miting. on kapalı salon toplantısı yapılmış, bu top

lantılara katılan 2.690.000 kişi 790 konuşmacıyı 108 saat kadar dinlemiştir 

(94). 

Macmillan planının red edilmesi üzerine İngiltere yine de tasarısını 

tümüyle geri çekmedi. Macmillan konuyu doğrudan göıiişmelerle ele 

almak için Yunan ve Türk hükümetleri ile görüşmeye başladı. Fakat Yuna

nistan Türkiye'nin yönetime ·karıştırılmamasını. iki ayn meclis yerine tek 

temsilciler meclisinin oluşturulmasını, yürütme konseyindeki Türk-Rum 

üye oranlarının Rumlar lehine değiştirilmesini isteyerek Macmillan 

planının hangi noktalarına itiraz ettiklerini açıkladı. 

Macmillan Türk yetkileri ile de konuştuktan sonra 15 Ağustos'ta yeni 

tasarısını açıkladı. Bua tasarı daha önceki tasarıdan farklıydı. Çünkü 19 Ha

ziran tasarısında Türk ve Yunan hükümetlerinin temsilcileri Yürütme kon

seyinin doğal üyesiyken, şimdi bu durumdan çıkarılıyor ve yalnızca 

doğrudan doğruya vali ile temas halinde olacak ve görevlerini yapabilmele-

ri için gerekli kolaylıklara sahip olacak. ülkeleri tarafından özel olarak 

atanmı temsilciler durumuna getirilmiştir. Yine bu tasan Yunanistan ve 

Kıbns'lı Rumlar tarafından red edildi. 15 Ağusfos'ta açıklanan Macmillan 

Planı Türkiye açısından daha önceki plana göre geriletilmiş olmasına 

rağmen Türk hükümeti İngiltere Hükümetinin 11 Kıbns'ta self Deterrnination 

prensibinin uygulanması halinde, Türklerle Rumlara eşit haklar verile

ceğine ilişkin 19 Aralık l 956 tarihinde Koloniler Bakanı Lennox-Boyd'un · 

(94) Gürel. a.g.e .• s.142. 
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yaptığı açıklamayı yeniden teyid ettiğini Macmillan'ın 15 Ağustos'ta bu ne

denle açıkladığı tasarıyı kabul ettiğini bildirerek Kıbrıs'a Burhan Işın'ı Türk 

temsilcisi olarak tayin etmiştir. Bu arada Kıbrıs Türk toplumu da yerel 

yönetimler için hazırlıklar yapmaya başlayınca EOKA Ağustos başında ara 

verdiği çatışmaları yeniden başlattı. Bundan sonra EOKA yaygın bir 

biçimde sivillere de saldırılar düzenlemiştir. EOKA'nın eylemlerine 

karşılık İngiliz yönetimi Kıbns'ta baskılı bir yönetim uygulamaya 

başlamıştır. l878'den itibaren Yunanistan Kıbrıs konusunu İngiltere ile 

görüşerek çözmeye çalışmış, İngiltere'yi buna zorlamak için l 954'te BM'e 

başvurmuş fakat sorunu BM'e göttirmekle umduğunun tam tersine bir 

sonuç elde etmiştir. Yunanistan'ın asıl amacı Kıbrıs konusunun bir koloni 

sorunu olduğunukabul ettirmekti. Fakat BM'e sorunun göttirülmesi konuyu 

uluslararası politika sorunu durumuna getirmiştir. Türkiye bu sorunda yeri

ni aldıktan sonra enosis için başlıca engeli özellikle Türk kamuoyunun tu

tumu olmuştur. Böylece Yunanistan, Türkiye'nin adanın geleceği ile ilgili 

söz sahibi taraflardan biri olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. 

Türkiye'nin Macmillan planını kabul ederek adaya temsilci göndermesi, 

BM'de Yunanistan ve Kıbns'lı Rumların umduklarını bulamamaları, 

başlangıçta ',!unanistan'ı destekler gibi görünen ABD'de Kıbrıs'ta 

İngiltere'nin politikasını desteklemeye başlaması Makarios ve Yunanis

tan'ın çaresizliğe düşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle Makarios 7 Eylül 

l 958'de Yunan Hükümetine, bir self-govemment döneminden sonra BM 

koruyuculuğu altındaki bir bağımsızlık formülüne razı olacağını bildir

miştir. Çünkü, Makarios, taksimi ve Türklere geri alınması olanaksız hak

lar verilmesini önlemenin yolunun bağımsızlık istemek olacağını 

düşünmekteydi. 

Makarios'un bağımsızlık formülü Yunan hükümeti ve Kıbrıs Rumları 

tarafından desteklendi. Aslında 25 Temmuz'da Lefkoşe'deki Yunan konso

losunun Grivas'a yolladığı bir mektupta>EOKA liderinden, enosisi son 

çözüm olarak ortadan kaldırmayacak bir bağımsızlık formülünü kabul et

mesi için Makario'u razı etmesinin istenmesi·Yunanistan'ın daha önceden 
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·~ıbns için bağımsızlık düşündüğünü göste~ekteydi. Fakat bu enosisi ko-
laylaştıracak bir bağımsızlık olabilecekti. . . . . . . . . . . 
. .. ıı..... 

~:) __ ··,,. ~:, .. 

. . İngiltere ilk aşamada· önemli . olan düzenin . sağlanrtıas~ · için ara 

~nlemter alınması ve. temsili ku~mlann geliştirilmesi gereksinimine cevap 

Vermediği öne sürerek Makarios'un bağımsıi.lİk ~nerisini kabul etmemiştir. 

Fazıl Küçük'te "Kıbns'ta tek bir rı:ıilletin ~eğil. iki ayrı m~llet~n bulun

<}u~u~u. Makarios'un . Türk cemaatine .. vermek. is~edği gara11tilere 

güv_e~ilemeyeceğini, çünkü bizzat Makarios'un iki toplum arasındaki kin 

ve nefreti yıllardan beri kışkırtmış bulunduğunu ve nihayet. bağı~sız. bir 

Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmek demek olacağını" söylemiştir (95). 

Türkiye'de aynı şekilde .Makarios'un bağımslzlık önerisine karşı 
çıkmıştır. 

Nato 1958 yılı Eylül ·ve Ekim· aylarında Kıbrıs uyuşmazlığına taraf 

olan üç üyesi arasında yeniden ·arabuluculuk teşebbüsünde bulunmuştur. 
Nato İngiltere, Türkiye ve· Yunanistan arasında diğer Nato üyelerinin de 

katılması ile bir yuvarlak masa konferansı toplayarak soruna çözüm bul

mayı düşünmekteydi. Fakat bu· teşebbüs Yunanistan'ın bahaneleriyle 
sonuçsuz kalmıştır. 

f) Birleşmiş Milletlerdeki Görüşmeler 

Kıbrıs l 958 yılında BM genel kurulunda ve siyasi komisyonun 
çalışmalarında ele ah~aya başlamıştır . 

(95) Armaoğlu. a.g.e .• s.490. 
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Yunanistan 1958 yılında bir mahalli muhtariyet devresinden sonra 
Adaya bağımsızlık verilmesini isteyen bir karar tasarısını I.komiteye· 

sunmuştur. İngiltere uyuşmazlığın görüşmeler yoluyla çözülmesi ve aynca 

• cemaatler arasında işbirliğini öngören Macrnillaiı planının uygulanacağını, 

bir .yenilik olarak açıklarken: Türkiye bağımsızlık ·verilmesinin gerçekte 

enosis olduğunu belirterek. uyuşmazlığın müzakere ve anlaşma yolu ·ile 

çözümlenmesini istemiştir. 

.... ..., 
•.) 

Esas göıüşmeler Kasım ayı sonunda Siyasi komisyon da başlamıştır. 

Komisyonda; Yunanistan Kıbrıs adasına, !ürk azınlığının haklan teminat 

altına alınmak suretiyle bağımsızlık verilmesini istemiş, İngiltere siyasi ko

misyonun tarafları işbirliğine çağınnaya karar yermesini önermiş, Türkiye 

ise Kıbrıs uyuşmazlığının çözümlenmesi için İngiltere Türkiye ve Yunanis

tan'ın görüşmelere tekrar başlamaları ve. ilgililerden tedhiş faaliyetlerini 

desteklemekten, kışkırtıcı radyo yayını ve · propaganda yapmaktan 

vazgeçmelerinin istenmesini teklif etmiştir. 

!.Komiteye ilgili devletlerin tasarılarından başka dört karar tasarısı 

daha sunulmuş bu tasan1ar arasında İranın ki değiştirilerek kabul edilmişti. 
Bu karar tasarısında ilgili üç hiikümetle Kıbrıs temsilcilerinin katılacağı ve 

başka hükümet ve kişilerinde yardımcı olabileceği bir konferans toplanarak · 

çözüm aranması gerektiği belirtilmişti. Böylece Türkiye ve İngiltere iste

diklerini elde etmişlerdi. Ama bu tasan Genel kurulda gerekli olan üçte iki 

çoğunluğu sağlayamadı ve Meksika'nın teklifi çoğunluğu sağlayarak kabul 

edildi. Kabul edilen karar Genel Kurulun 1013 sayılı kararını hatırlatarak 

tarafların BM yasasına uygun olarak barışçı. demokratik ve adil bir çözüm 

bulmak için devamlı gayretler göstereceğine güvenini bildirmiştir. 

5 Aralık 1958'de İngiliz büyükelçisi Dixon Türk ve Yunan dış işleri 

bakanlan Zorlu ve Averofu biraraya getirdi. Bu kişiler toplantınm sonunda. 

birbirlerine sorunun çözümü için birlikte çaba göstermeye söz verdiler 

(96). 

(96) Gürel. a.g.e., s. l 50 . 
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6Aralık 1958'de F.Rüştü Zorlu bir demeç vererek; 

"Türkiye, Yunanistan .ve İngiltere arasmda tam bir mutabakatla kabul · 

edilmiş olan kararın her üç memleket ve adadaki iki cemaat arasındaki 
dostluk münasebetlerini takviye edecek ve iyi. bir hal şeklinin bulunmasını 
temin edecek bir hareketin ·başlangıcı olmasını ümit ve temenni ec;ierim'' 
demiştir (97). · • 

20 Aralık 1958.de bir demeç veren Yunan dış işleri bakanı A verof ise 
Türk-Yunan-İngiliz görüşmeleri Kıbrıs' ın bağımsılığı etrafında 
yürütülmüştür11 dedikten sonra "aynı zamanda Türkiye'nin savunduğu tak

sim tezi ile Yunanistan'ın savunduğu enosis tezi terkedilmektedir11 diyerek 

durumu daha da açıklığa kavuştunnuştur. ABD'de Türk-Yunan 

yumuşaması i~in çaba göstenniştir. l 958'e kadar hükümetinin yüzbinlerce 
kişiyi miting meydanlarında Ya Taksim! Ya Ölüm! diye bağırtırken daha· 
sonra kamuoyunun psikolojisini ve TBMM'nin · görüşnü almadan Kıbns'a 
bağımsızlık verilmesini düşünmeye başlaması Türk kamuoyunda tasvible 
karşılanmamıştır (98). 

11- TEDİRGİN ÇÖZÜM VE BAĞIMSIZLIK 

5 Aralık l 958'de BM Genel Kurulunun BM şartına uygun olan 
banşçı. demokratik ve adil bir çözüme varılması için tarafların çaba 
göstereceğine güvenildiğini belirten karar suretii kabul etmesi üzerine 

Türkiye ve Yunanistan'ın dış işleri bakanları büyükelçileri vasıtasıyla bir

birlerine yolladıktan ayrıntılı mesajlarla bağımsız Kıbrıs modeli üzerinde 

çalışmaya başlamışlardır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu pazarlık ve 

göıi.işmeler son derece gizli yürütülmüş ve en üst düzeydeki sorumlular 
dışındaki kimse bu sürece karıştırılmamıştır. 

(97) Annaoğlu, a.g.e., s.506, Hürriyet. 7 Arahk t 958'den. 

(98) Annaoğlu, a.g.e., s.5 l 5-516. 
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· 7, Ocak .1959 ·günü TBMM bütçe komisyonunda Dış işleri bakanlığı: 
bütçesi konuşulurken Dış politika hakkında bir konuşma yapan ve Kıbns 
meselesine dokunan·Dış İşleri Bakanı F.Rüştü Zorlu herhangi bir açıklama 
içenneyen şu sözleri söylemiştir: 

!'Umumi efkanmızın bu milli davadaki hassasiyetini biliyoruz. Fakat 
işin busatbasmda fazla ·bir izahat vennenin doğru olmayacağı kanaatindey
iz. Yalnız şurasını belirtmek isterim ki bu gibi · konularda hükümetin 

TBMM kararlarına uygun olarak hareket etmesinden tabii bir şey olamaz. 

Son zamanlarda Kıbns konusunda Yunanlılarla ilk temaslar oldu. 
Bunda ümitli kalmak istiyoruz. Fakat lüzumsuz paniğe kapılmakda doğru 
olmaz" (99). 

Kamuoyu ve . muhalefet hükümetin · Yunanistan' la yüıiitmekte olduğu 
m üzakarele rin içeriği · hakkında bir bilgi sahibi · de ği idi. Mecliste en bil yük 

muhalefet partisi olan CHP taksim tezini hala savunurken hükümet hiçbir 

şekilde etkilenmeyerek Kıbns'ın _bağımsızlığı üzerinde ilgililerle 
göri.işmelere devam etmiştir. -~ 

ABD'de Kıbrıs üzerinde anlaşmaya varılması için yoğun telkinlerde 
bulunmuştur. Atina'daki Türk büyükelçisi Vergi'nin Yunan Dış İşleri Ba~ 
kanlığı yetkililerinden Annios-Kavalieratos'a 28 Ocak günü söylediği şu 
sözler ABD'nin baskısını göstennektedir. 

"Biz acele etmekteyiz. Bu fırsatın kaçmasına izin venneyin. Biz 
içtenlikle anlaşmaya vannayı istemekteyiz ve sanırım siz de bunu istiyorsu
nuz. Biz, yalnız şimdiye dek söylenenler yani ekonomik durumumuz, 
Irak'taki durum vs. yüzünden değil başka nedenler yüzünde de çözüm 

(99) Aımuoğlu,· a:g:e.; -s.518. Zafer, 8 Ocak t 959'dun. 
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istiyoruz. Çünkü çıkarlarımız bunu gerektinnektedir ve bize bu konuda bir' 
büyük _ müttefikimiz tarafından ısrarlı önerilerde bulunulmaktadır. Bu 

müttefikimizin size de aynı önerilerde bulunduğundan eminim11 (100). 

Amerikan yetkilileri Türk hükümetini. eğer uyumlu davranmazlarsa 

Federal Almanya'nın Türkiye için Amerika'nın sağladığı 150 milyon 
marklık yardımının verilmeyeceği konusunda da uyarmışlardır. 

Şubat ayının ilk haftası içinde Türkiye ve Yunanistan Dış işleri bakan
lan Zorlu ve Averoff Zürichte Kıbrıs görüşmelerine başladılar. Bu 
görüşmelerde Kıbrıstta bağımsız bir Cumhuriyetin idaresinin kurulması ve 

gelecekteki devlet statüsü içinde Türk ve Rum topluluklarının haklarının 

neler olacağı tartışılmış ve tartışmaların sonunda gerekli prensip kararları 

alınmıştır. _ Daha sonra iki devietin başbakanlarının da katılacağı top
lantılarda son görüşmeierin yapılarak metinlerin yazılıp imzalanmasına 
karar verilmiştir. 

Menderes ve Karamanlis'in Zürichte imzaladığı belgeler şunlardır: 
'· 

a) İki taraf Zürichte imzalanan belgelerin içerik ve anlamını açıklayan. 
uygulamanın kolaylaştırılması· için tanımlara yer veren "Centilmenler 
Anlaşmasını 11 , 

b) Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin anayasal çerçevesini ortaya koyan 

27 maddelik ve bir ek1li ''Kıbrıs Cumhuriyetinin Temel Yapısı 11 adı verilen 
anlaşmayı imzalamışlardır. 

c) Bir yanda Kıbrıs Cumhuriyeti öte yanda ise Türkiye, Yunanistan ve 

İngiltere'nin yer aldığı 4 maddelik bir ·garanti anlaşması taslağı parafe edil
di. 

000) Armaoğlu, a.g.e., !t 153. 
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d) Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan arasında bir ittifak ' 

anlaşmasına iki başbakan imza atmışlardır. 

a) Zürich ve Londra'da İmzalanan Metinlerin Niteliği ve 

Bağımsızlığın Gerçekleşmesi 

Kıbrıs Cumhuriyetinin Temel Yapısı (Kuruluş Andlaşması) 

Kuruluş Andlaşmasına göre; 

- Kıbrıs devleti bir Cumhuriyet olacak, 

- Cumhurbaşkanı, Rum, Yardımcısı Türk olacak ve bu kişiler adadaki 

kendi toplulukları tarafından seçilecekler, 

-Adadaki resmi diller Rumca ve Türkçe olacak, 

- Kıbrıs Cumhuriyetinin bayrağı tarafsız olacak ve Cumhurbaşkanı ile 
yardımcısı tarafından secilecek , . 

- Cumhurbaşkanı ve yardımcısı, 5 yıl için seçilecek, 

- İcra yetkisi Cumhurbaşkanı ve yardımcısında olacaktı. Bu amaçla 7 

Rum ve 3 Türkten oluşan bir bakanlar konseyi kurulacaktı. Bu bakanları 
Cumhurbaşkanı ve yardımcısı kendi cemaatleri arasından seçecekti. Bakan

lar konseyi kararlarını mutlak çoğunluk ile alacaktı. 

- Yasama yetkisi temsilciler meclisine verilecekti. Bau meclis üyeleri 
% 70 Rum ve % 30 Türk nisbetine göre seçilecekti. 

- Yasama yetkisi olan temsilciler meclisi toplum meclislerine ayrılmış 
olan bütün konular dışında karar vem1e yetkisi olacaktır. 
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- Temsilciler meclisi ile cemaat meclisleri arasında anlaşmazlık 

çıkarsa konu I Rum I Türk ve I tarafsızdan oluşan Yüksek Anayasa Mah

kemesinde görüşülerek karara bağlanacaktır. 

- Cumhurbaşkanı ve yardımcısı 15 günü aşmayan bir sürede bütün 

kanun ve kararları tekrar gözden geçinmek üzere temsilciler meclisine ayrı 

ayn veya birlikte iade edebilecekler. Eğer temsilciler meclisi kararını uygu

lamakta israr ederse bukanun ve kararlar belirli sürede ilan edilecektir. 

- Anayasa mahkemesi cemaatlerden birisi hakkında ayırıcı mahiyette 

görülen kanun ve kararlan Cumhurbaşkanı ve yardımcısının başvurusu 

üzerine inleyerek tekrar Temsilciler meclisine gönderebilecektir. 

- Her cemaatin meclisi olacaktır. 

Cemaat meclisleri dini, eğitim, kültürel konularda yetkili olacak-
!ardı. 

- İdare % 70 Rum ve % 30 Türk nisbetinde olacak'tı. 

- Cemaatlerden biri bir bölgede % 100 oranında bulunuyorsa bu 

bölgede çoğunlukla cemaate mensup idareci görev alacaktır. 

- Kıbns'ın % 60, Rum ve % 40, Türkten oluşan 2000 kişilik bir ordusu 

bulunacaktı. 

- Emniyet kuvvetleri % 70, Rum ve% 30, Türkten oluşacaktı. 

- Cemaatlerden biri bir bölgede % 100 oranında ise bu bölge de o ce-, 

maate mensup kişilerden oluşan kuvvet burada görev yapacaktır. 
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- Yüksek Mahkeme 2 Rum ı Türk tarafsızdan oluşacaktı. Tarafsız ha- • 
kimin 2 oyu olacaktı. 

- Davalı ve davacı aynı cemaatden ise bunların davalarına bu cemaate 

mensup kişiler bakacaktı. Ayn cemaatlerden olan kimselerin davalarına 
karma hakimlerden oluşan bir mahkeme bakacaktı. 

- Kıbrıs'ın en büyük 5 şehrinde bu şehirlerde oturan Türkler tarafından 
ayn belediyeler kurulacaktır. Bu şehirlerde beraber yapılacak işlerin 
yürütülmesi için bir komisyon kurulacaktı. 

- Diğer mahallerde nisbi temsil yöntemine göre seçim yapılacaktı. 

- Kıbrıs'ın herhangi bir devlet ile tamamen veya kısmen birleşmesi 
veya taksime gitmesi engellenecekti. 

- Yunan ve Türk hükümetleri kendi cemaatlerine ait eğitim kültür ve 

spor müesseselerine ve hayır işlerine yardımda bulunabileceklerdi. 

- Dışişleri, Savunma veya Maliye bakanlıklarından biri Türk bakana 

verilecekti. Cumhurbaşkanı ve yardımcısı anlaşırsa rotasyon sistemi uygu
lanabilecekti. 

Garanti Andlaşması 

Garanti Andlaşmasına göre İngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs 
Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ve güvenliğini tanımayı ga
ranti ediyorlardı. 

Böylece bilindiği gibi Yunanistan'ın "Enosis, Türkiye'nin Düşündüğü 
Taksim" tezi yerine bu çözüm kabul edilmiş oldu. 
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Yunanistan ve Türkiye menfaatleri doğrultusunda bu kararı almayı • 

uygun buldular. Garanti andlaşmasına göre Kıbrıs Cumhuriyeti; 

İstiklalini, ülkü bütünlüğünü ve güvenliğini devam ettirecek ve Anay

asasına uyacak, herhangi bir devlet ile siyasi veya ekonomik birleşmeye 

hiçbir şekilde girişmeyecek, Taksime ve Enosise götürecek bütün faaliyet

lere karşı olacaktı. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'de taksim veya Enosisi 

men etme yetkisinde olacaklardır. Garanti altına alınan unsurlara karşı bir 

tehlike ortaya çıkacak ve bu andlaşmanın hükümleri çiğnenecek olursa Yu

nanistan, Türkiye ve İngiltere gerekli önlemler için birbirlerine 

danışacaklar. Yunanistan.İngiltere ve Türkiye devletlerinden her biri. bera

ber veya anlaşarak hareket etmek mümkün olmadığı taktirde daha önceki 

durumu tekrar yaşatmak için hareket edebileceklerdi. 

İttifak Andlaşması 

Bu andlaşma Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan tarafından 

imzalanmıştır. Andlaşmaya göre; bu üç devlet Kıbrıs Cumhuriyetinin is

tiklal ve ülke bütünlüğüne karşı doğruC:an doğruya veya dolayısıyla oluşan 
herhangi bir tecavüze karşı koyacaklardı. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyetin

de bir ortak Karargah tesis edilecek burada Yunanistandan 950 kişilik bir

lik Türkiye'den 650 kişilik bir birlik oluşturulacaktı. Yunan ve Türk Subay

ları Kıbrıs Cumhuriyeti ordusunun eğitimi ile ilgileneceklerdi. Ortak 

Karargahın kumandanlığı Yunanistan ve T.C.'nin ve Kıbrıs Cumhuriyetinin 

Cumhurbaşkanı ve yardımcısının tayin edeceği Kıbrıslı. Yunan ve bir Türk 

general tarafından I sene sıra ile yerine getirilecekti. 

Bundan sonra İngiltere Yunanistan ve T.C. arasında imzalanmış olan 

andlaşmaları inceleyerek Kıbrıs'ta kendi hakimiyetinde kalacak yerleri be

lirtmiş, bunun için teminat istemiş, ayrıca Kıbrıs'taki iki cemaatin insan 

haklarının korunması, Kıbrıs'taki genel idare mensuplarının menfaatlerinin 

korunması karşılığında yapılan andlaşmaları onaylayacağını ve hakimiyeti 

Kıbrıs Cumhuriyetine devir edeceğini beyan etmiştir. 
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Daha sonra Yunanistan ve Türkiye Dışişleri bakanları Başpiskopos ' 

Makarios, Kıbrıs Türk Lideri Fazıl Küçük İngiltere'nin beyanatını ve 

Zürichte imzalanan andlaşmalan onayladıklarını bildiren birer beyanat 

yayınlamışlardır. 

Londra Andlaşması 

Kıbrıs'a bağımsızlık verilmesi 

andlaşmasının İngiltere, Kıbrıs Türk ve 

onaylanması gerekiyordu. 

amacıyla imzalanan Zürich 

Rum toplulukları tarafından da 

Londra'da Zürich'te imzalanan ön andlaşmayı görüşmek üzere taraflar 

toplandılar. Görüşmelerden sonra Zürich andlaşması ilkönce İngiltere, Yu

nanistan ve Türkiye tarafından imzalandı. Daha sonra bu andlaşınaya 

Kıbrıs Türk ve Rum liderlerinin ayrı ayrı yaptıkları deklerasyonlar eklendi 

böylece Londra andlaşması oluştu. 

Londra andlaşması ile ada İngiltere egemenliği altında kalmaya 

devam etmekteydi. Yani hala ortada bir Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti yoktu. 

Zürich ve Londra andlaşmalarına katılan devletler 19 Şubat l 960'dan 

itibaren 12 ay içinde andlaşmada belirtilen hususları uygulayabillmek için 

çalışmalara başlamışlardır. Bunun içinde 3 komite kurulmuştur. Bu komite

leri, kimlerden oluştuğunu ve görevlerini açıklayalım. 

- Karma Komisyon: Bu komisyon Türk ve Yunan hükümetlerinin 

temsilcileri, Kıbrıs'taki Türk ve Rum topluluklarını temsil eden kişiler ve 

tarafsız hukuk danışmanlarından oluşuyordu bu komisyon Kıbrıs Cumhuri

yeti Anayasa tasarısını hazırlayacaktı. 

- Geçici Komite: Kıbrıs Valisi, Türk ve Rum baş temsilcilerinden 

oluşuyordu. Görevi, yönetimin Kıbrıs Cumhuriyetine devredilmesini 

hazırlamaktı. 
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- Kanna Komite: Türkiye. İngiltere, Yunanistan ve Kıbrıs'taki Türk ve · 

Rum cemaatlerinin birer temsilcisinden oluşacaktı. Görevi Londra konfe

ransında alınan kararlan uygulayabilmek ve son andlaşmaları hazırlamaktı. 

Lefkoşe Andlaşması 

21 Temmuz !960'da İngiliz parlamentosu Kıbns'ın bağımsız bir Cum

huriyet olması ile ilgili kanun tasarısını onayladı. 3 Ağustos ! 960'da "1960 

Kıbrıs Cumhuriyeti Emirnamesi çıkarıldı". 

16 Ağustos 1960'da "1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Emirnamesi" yürürlüğe 

girdi. Ada böylece İngiliz egemenliğinden çıkmıştı. Aynı gün Zürich ve 

Londra andlaşmalan Türkiye ve İngiltere, Yunanistan temsilcileri ile Türk 

ve Rum temsilcileri tarafından imzalandı. Dolayısıyla Kıbrıs Devleti 

anayasası uygulamaya koyulmuş Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu tarihe 

kadar hukuken bir Kıbrıs Cumhuriyeti yoktu. Bu nedenle 16 Ağustos 

l 960'da Lefkoşe'de Kıbrıs Cumhuriyeti kunılduktan sonra Kıbrıs Cumhuri

yetinin de imzasını taşıyan bütün andlaşmalar Lefkoşe andlaşmalan adını 
almıştır (Lefkoşe andlaşması İngiltere, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır). 

1960 Ocak ayında İngiltere, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'ı temsil 

eden Makarios ile Küçük adada İngilizlerin egemenlik hakkıyla sahip ola

cakları üslerin büyüklüğü konusunda Londra'da biraraya gelmişlerdir. Üs 

alanlarını mümkün olduğu kadar büyük tutmak isteyen İngilizler 100 mil

karelik bir alana razı olmak zorunda kalmışlardır. Bu anlaşmadan sonra 

İngiliz parlamentosu I Temmuz l 960'da Kıbrıs'a bağımsızlık veren son 
andlaşmayı imzalamıştır. 

Kıbrıs Adası 16 Ağustos 1960'da bağımsız bir Cumhuriyet ve Eylül 

l 960'da BM'e üye olmuştur. 
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9 Mart l 959'da silahlannı bırakan EOKA'nın yerine kurulan EDMA · 
1959 ilkbahanndan başlayarak örgütlü çalışmalarını devam ettinniştir. 

1959 Ağustosunda ise kendisine Kıbns Enosis Cephesi (KEM) adını veren 

bir yeraltı örgütü çözüme karşı çıkan ve eğer bu süreç durdurulamayacak 
olursa EOKA'nm başlatıp daha . sonra 1959 Martında bıraktığı teröıii 

başlatacağını ilan eden bildiriler dağıtmaya başlamıştır. Bundan sonraki 
olaylar Kıbrıs Rum toplumunun kamuoyunu biçimleyen, siyasal yaşamında 

başlıca etkinliği oynayan kişi ve örgütlerden hemen hemen hiçbirinin 

bağımsızlık çözüm ünü içleri ne sindiremediklerini gö s te nn iştir. 

b) Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının Özellikleri 

16 Ağustos 1960 tarihli Kıbrıs Anayasası bir kurucu meclis tarafından 
hazırlanmış ve onaylanmış- değildir. Bu anayasa diplomatlar ve 

danışmanla'rdan oluşan karma bir komisyonda uzlaşmalar sonucu kabul 
edilmiş bir belgedir. 

İki ayrı cemaat ilişkileri ve bunları bir çatı altında birleştinnek 
endişelerinin sonucunda Anayasa oldukça uzun olmuştur. 

Anayasanın değiştirilmesi çok güç şartlara bağlanmıştır. Anayasaya 

ekli bulunan Ek Ill'de tek tek belirtilen maddeler veya madde fıkraların 
11 hiç bir surette gerek değiştirme, gerek ilave veya grekse kaldınna suretiyle 

tadil edilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bunun dışında kalan maddelerin 

değiştirilmesi ise Türk ve Rum cemaatlerine mensup temsilcilerin ayrı ayrı 

üçte iki çoğunluğunun oylarıyla inümkün olabilecekti. 

Anayasanın değiştirilemeyen maddeleri l I Şubat l 959 tarihli Zürich 
Andlaşmasından alınan hükümlerdi.· Değiştirilemeyen bu hükümler. ulusla

rarası anlaşmalardan geldikleri için bir iç hukuk işlemine konu olamaya
caklardı ( l O 1 ); 

( lOl) Murat Sarıca, Erdoğan Tez iç, Özer Eskiylırt, Kıbrıs Soruı1u. İstanbul, ı 975, 

s. l 7- 18. 
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ONUNCU BÖLÜM 

KIBRIS BARIŞ HAREKAT( 

1- 1974 Yılma Kadar Tarafları'n Tutum ve Tezleri 

a) İngiltere 

1960 yılından sonra İngiltere bölgede Nato'nun konumunu ve birliğini 

korumaya, adadaki askeri üslerinin devamını sağlamak amacındaydı. 

İngiltere adanın güvenliğinin sağlanması görevini Nato ve Birleşmiş Mil

letler gibi örgütlerin sorumluluğuna bırakmak isteğindeydi. Özellikle Naro 

kuvvetinin adanın güvenliğini sağlamasına daha çok taraftardı. Türkiye ve 

Yunanistan'ın bu tür çözüm önerisini kabul etmelerine rağmen Makarios bu 

öneriyi red ederek 1964 yılındaki bu girişimi önlemiştir. 1964 yılından 

sonra tartışmalar daha çok Birleşmiş Milletlerde yapılmıştır. 

b) Yunanistan 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından bir müddet sonra Kıbrıslı Rum

lar anayasayı değiştirmeye çalışmışlar ve ihlal etmişlerdir. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin 1960 yılında kurulmasından 8 Kasım 1963 'te 

Karamanlis'in iktidardan düşüp George Papandreu'nun iktidara gelmesine 

kadar Rumların düzeni değiştirme konusundaki istekleri Atina'dan destek 

görmemiştir. Fakat Papandreu iktidara gelince adada demokrasi ve barışın 

sağlanması ve Türkiye ile olan ittifakın sürdürülebilmesi için 1959 

Andlaşmalarının uluslararası adalet ilkelerine göre değiştirilmesi gerek

tiğini belirterek. Türkiye'nin Garanti· anlaşması çerçevesinde adaya 

müdahale hakkının olmadığını, böyle '.bir hakkın bulunduğu kabul edilse 

bile Kıbrıs Cumhuriyetinin BM'ye. kabulu'rn.in durumu değiştirdiğini savun
muştur. 
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Türkiye ve Yunanistan · arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesinden 

endişelenen ABD George Papandreu'yu Washington'a davet etmişse de 

göıiişmelerden sonuç alınamamıştır. Yunanistan daha sonra sorunu BM 

genel kuruluna getirerek tezlerine çok yakın bir kararın alınmasını 

sağlamıştır. 

1967 Nisanında Yunanistan'da bir darbe ile askeri yönetim işbaşına 

gelmiştir. Askeri yönetim Makarios'un gerek iç gerek dış politikasından ra~ 
harsızlık duyarak .Başpiskoposa karşı · açıkça Grivas'ı desteklemeye 

başlamış fakat adadaki topluluk.lararası çatışmanın tekrar ortaya çıkması 
üzerine Türkiye'nin muhtemel bir müdahalesini önlemek isteyen ABD Yu

nanlı askerlerin ve Grivas'ın geri çağırılmasını sağlamıştır. 

c) Türkiye ve Kıbrıs Türk Tarafı· 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Makarios 1960 düzeni 

ile ilgili olarak onüç maddelik.değişiklik önerisi öne sürmeye başlamıştır. 

30 Kasım 1963'te Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs Anayasasının değiştirilmesini tek

lif etmişler, . yapılan teklifler Türk· hükümeti tarafından red edilince adada 

kanlı çatışmalar başlamıştır. Bu çatışmaların yaygınlaşması üzerine 15 

Ocak 1964'te İngiltere'nin çağrısı ile Londra'da bir toplantı yap1lmıştır. 

Toplantıda Türk Topluluğu adına konuşan Rauf Denktaş adadaki topluluk

ların tamamen birbirinden. ayrılmalarını önermiş, İsmet İnönü 

başkanlığındaki Türk hükümeti taksim tezinin değiştirilebileceğini, ekono

minin bütünselliğini koruyabileceğini federal bir yap1yı kabul edebilecekle
rini belirtmişti (102). 

Toplantı bir sonuç getirmeyince İngiltere Nato güçlerinin adada barışı 
sağlama görevini yüklemesini uygun gördüğünü açıkladı. Bu teklif 

Makarios tarafından red edildi. Daha sonra sorun BM Güvenlik Konseyinde 

(102) Faruk Sönmezoğhı, Tarafların Tutum ve Tezleri ile Kıbrıs Sorunu, İstanbul 1991. 
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ele alınmıştır. 4 Mart l 964'te alınan bir kararla adada emniyet ve asayişin 

sağlanması görevi BM'e karşı sorumlu olacak bir Barış Gücüne devredildi. 

Barış Gücü Kıbrıs hükümetinin izniyle görev yapacak, bu gücün miktarı ve 

yapısı IS,ıbns Cumhuriyeti, İngiltere Türkiye ve Yunanistan'ın ortak karan 

ile Genel Sekreter tarafından saptanacaktı. Bu Barış Gücünün görevi;silahlı 

çatışmanın durdurulmasını sağlamak, gerekli olduğunda hukuk ve düzenin 

tekrar kurulmasına yardımcı olmaktı. Aynca BM Barış Gücü sadece kendi

ni korumak için silahlı kuvvet kullanabilecekti. Anlaşılacağı gibi bu yetki

lerle görev yapan Barış Gücü etkili olamadı. 

1964 Mayısında da Kıbns'taki silahlı çatışmalar ve Türklerin rehin 

alınmaları devam edince Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'a müracaat ede

rek durumun· tehlikeli gelişmeler gösterdiğini ilgili devletlere bildirerek 

dikkatini çekmiştir. Bu sırada ABD başkanı Lyndon Johnson'ın Başbakan 

İsmet İnönü'ye yolladığı mektup Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştır. 

Johnson mektubunda "Nato'ya İltihakın Nato memleketlerinin birbir

leriyle harp etmeyeceklerini kabul etmek demektir. Türkiye tarafından 

Kıbrıs'a yapılacak askeri bir müdahale SSCB'nin meseleye doğrudan 
doğruya karışmasına yol açabilir, Nato müttefiklerimizin tam rıza ve muva

fakatları olmadan Türkiye'nin girişeceği bir hareket neticesinde ortaya 

çıkacak bir Sovyet müdahalesine karşı Türkiye'yi müdafaa etmek 

mükellefiyetleri olup olmadığını müzakere etmek fırsatını bulmamış olduk

larını takdir buyuracağınız kanaatindeyim'' demiştir. 

Bu mektuba göre ABD Türkiye'nin SSCB dışında bir düşmanı buluna

mayacağını, haklarının sadece bu devletçe ihlal edilebileceğini varsa

ymıştır. Başka bir devlet Türkiye'nin haklarını ve çıkarlarını ihlal ederse 

hele bu devlet _ bir Nato üyesi olursa bu devlete karşı Atlantik 

Andlaşmasının _.gerekli hükümlerini uygulamak şöyle dursun. Türkiye 

. kendi gücü. ile -bile_ karşı koyarnayacaktı. Böyle bir durumun Türkiye'nin 

aleyhine ve lehine sonuç. doğurması önemli değildi. Önemli olan Nato'nun 

·J 



119 

çıkarlarıydı. Kıbrıs konusunda önemli olan ada yüzünden iki Nato 

müttefikinin birbirine düşmemesi savaşmamasıdır. Bunun dışında 

Türkiye'nin çıkarlarının başka bir Nato devleti lehine bozulması. Nato top

luluğunu SSCB karşısında olumsuz yönde etkilemediğine göre bir savaş 

nedeni olamazdı. Bu mektup üzerine Türkiye Kıbrıs'a yapacağı girişimden 

vazgeçmiştir. 

1967 yılında adadaki topluluklararası çatışmanın tekrar başlaması ve 

Rumların Türk köylerini işgal etmeleri üzerine Türkiye tekrar adaya 
• 

müdahale kararı almış, ancak verilen süre içinde Rumların işgal ettiği 

bölgeleri boşaltmaya başlamaları üzerine kararı uygulamaktan 

vazgeçmiştir. 

Türk hükümeti 17 Kasım l 967'de Yunanistan'a içerisinde bazı taleple

rin yer aldığı bir nota vermiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki herhangi 

bir savaşı önlemek üzere ABD harekete geçmiş, arabulucunun 

girişimlerinden sonra Türkiye'nin şartlan, Yunan hükümeti ve Kıbrıs Rum 

idarecileri tarafından kabul edilmiş, fakat Yunanistan mahalli kuvvetleri 

terhis edip silahsızlandırmamıştır. 

28 Aralık 1967 tarihinde Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuştur. 

Geçici Türk Yönetimi 1960 Anayasası tam anlamıyla uygulanabileceği bir 

düzen kuruluncaya kadar görev başında kalacağını açıklamıştır. Geçici 

Türk yönetimine başkan olarak Dr.Fazıl Küçük, Cemaat Meclisi Başkanı 

Rauf Denktaş başkan yardımcısı olarak seçilmiştir. 

1968 yılının Haziran ayında BM Genel Sekreteri U'Thant'ın aracılığı 

ile toplumlararası görüşmeler dönemi başlamıştır. 

Toplumlararası görüşmeler 1974 yılına gelinceye kadar başarı 

sağlayamamış,·. adil bir çözüm bulunmasının temelinde yatan güçlükler 

Kıbrıs Sorununun ç0zümünü engellemiştir. Toplumlararası görüşmelerde, 
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. her türlü çözüm önerisinde, iki cemaatin varlığına atıfta bulunulmasına 

Kıbrıs Rumları itiraz etmişlerdir. Kıbrıs Rumlarına göre: adada nüfusun 

çoğunluğu Rumlardadır. O halde Türkler devletin ortak kurucusu, Kıbrıs'm 

bağımsızlığının ortak sahibi olduğuna · dair · bütün· iddialarından 

vazgeçmelidir. Türkler ise buna karşılık iki cemaatin varlığı esası Zurich · 

ve Londra Andlaşmalanna dayanm'aktadır. Bu iki toplum birbirinden tama
men ayn varlık ve niteliktedir demişlerdir .. 

. 1967 buhranı sonucunda Türkiye· l 960 düzeni hakkındaki görüşlerini 
değiştirmiştir. 1963 Kıbrıs buhranı Rumların 1960 düzenini değiştinnek is
temesi ve Türkiye1nin buna karşı gelmesi üzerine Rumlar taraJından 

yaratılmışken t 967 buhranından sonra Türkiye'nin politikası 1960 düzenini 
değiştirmek, fakat bu değişikliği Rumların istediği yönde değil Türk Toplu
munun çok daha sağlam, güvenli ve garantili bir statüye kavuşturulması 

yönünde gerçekleştirmeye yönelmişti (103). Bu sırada genel anlamdaki 

Türk-Yunan ilişkilerinde de bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Örneğin Yunanistan1 ın bazı Ege adalannı askerileştirdiği · söylentileri 
yaygınlık kazanın ıştır ( l 04 ); 

l 971 yılında Türkiye ve Yunanistan da topluluklararası görüşmelere 
katılmaya başlamışlarsa da olumlu bir gelişme elde edilememiştir. 

d) Kıbrıs Cumhuriyeti ve Rum Yönetimi 

1960 yılından sonra Türk kesimi 1960 statüsüyle elde ettiği konumu
nu korumaya çalışırken, Rum ·tarafı da kendi açısından bu düzenin demok
ratik olmayan yanlarını değiştimıeyi sürekli gündeme getimıiştir. 

(l 03) Hamza Eroğlu, Kıbrıs Uyu.~mazllğı Ve Kıbrıs Banş Harekatl, Ankara 1975, s.4 7: 

,. Fahir Amıaoğlu, Türk Dış Politikasında Son Gelişmeler, Dış Politika, C .1, Sayı 
l. Ankara, s. l 3'den. 

( 104) Cumhuriyet, 23 Temmuz 1960'dan. Süıunezoğl u, a. g.e,, s .62. 
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En önemli uyuşmazlık konularından biri ayrı belediyelerin kurulması 
ve sınırlarının tesbiti olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre: 

Cumhuriyetin en büyük beş kenti olan Limasol, Lefkoşe. Magosa. Lamaka 

ve Batla bulunan Türk halkı tarafından ayn belediyeler kurulması belirtil

mişti. Makarios belediyelerin birleştirilmesini öne sürerken Anayasada 

.Türklere ayrı belediyeler kurma olanağını tanıyan bu beş kentte Türklerin 

müstakil belediyeler kurmalarını ortadan kaldırmak ve adanın bütününde 
Rumların çoğunluğunca kamu hizmetlerinin yürütülmesini 
amaçlamaktaydı. Bu amaçla Anayasaya aykırı olarak Rum bakanların 
çoğunluk kararı ile Türk belediyelerini genel ve ortak yönetim konuları 
altına almaları Türk cemaati temsilcilerinin Anayasa mahkemesine 
müracaatına sebep olmuştur. Anayasa mahkemesi Türk cemaatine hak ver
mesine rağmen karar .. - Anayasa mahkemesi başkanı ıarafsız 

ı.ı~~u lcıl\ıwf? 

Alman Profesörü Fasthoff istifa etmiştir. 

1963 Aralık ayında Makarios 1960 Anayasasında bazı değişiklikleri 
öneren 13 maddelik bir memorandumu Türk kesimi ile ilgili taraflara 

göndermiş fakat öneri red edilince adada kanlı çatışmalar başlamıştır. 
Türkiye bu olaylar üzerine üç garantör devletin duruma müdahale etmesini 

istemiş cevap alamayınca 25 Aralık ı 963'te ada üzerinde Türk jetleri ile 

ihtar uçuşu yapmıştır. Bu olaydan sonr~ öneri ilgili devletler tarafından 
kabul edilmiştir. 27 Aralık 1963 tarihinde adada bir İngiliz Tümgenerali'nin 

kumandasında üçlü bir kuvvet kurulmuştur. 

4 Mart 1964 tarihinde BM Güvenlik Konseyinde alınan bir kararla 

adada enıniyet ve asayişin sağlanması görevi Barış Gücüne devredilmiştir. 

Makarios'un kriz sırasında SSCB ile yakın ilişkiler içine girmesi ve 

Nato kaynaklı tüm önerileri geri çevinnesi Yunanistan tarafından endişeyle 

karşılamıştır. 1964 yılında Papandreu Grivas'ın adaya dönmesine göz 
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yummuştur. Fakat Yunan başbakanı ile Makarios tam bağımsız ve kendi 
kaderini tayin ilkesini uygulama hakkına sahip bir Kıbrıs asgari 

müştereğinde anlaşmaktaydılar (105). 

Bu gelişmeler sırasında Türk tarafı "Federal Devlet" tezini daha çok 

savunmaya başlamış Kıbrıs Rum tarafı ise Türk te~inin zorunlu bir göçü 
gerektirdiğini, bu açıdan uygulanmasının insan haklarına aykırı olduğunu 
ileri sünnekteydi. 

BM tarafından Kıbrıs için görevlendirilen arabulucu Gato Plaza Kıbrıs 
Rum tezlerine yakınlığı ile bilinen bir rapor hazırlamıştır. Türk tarafının sa
vunduğu federal yapı için gerekli olan bölgesel ayrılık t~melinin adada bu

lunmadığını. bu açıdan bu tür bir uygulamanın ancak bir zorunlu göçle 
sağlanabileceğini açıklamıştır. 

Papandreu'dan sonra başbakan olan Stefanopulas sorunu Nato 

çerçevesinde çözmek amacında idi. Makarios ise gittikçe Moskova'ya 

yaklaşıyor, içeride Ulusal Muhafızların gücünü azaltmaya çalışıyor. kendi

sine sadık polis güçlerini takviye ediyordu. 

l 967 yılının Nisan ayında Yunanistan1da bir darbe sonucu iktidara as
keri yönetim gelince Atina-Letkoşe ilişkileri iyice bozulmaya başlamıştır. 
Yeni yönetimin sorunu Nato içinde çözme eğiliminin daha da fazla olması. 
bunu istemeyen Makarios yönetimine karşı müdahale planları yapmaya 

başlaması Kıbrıs yöneticilerinin daha bağımsız bir politika izlemelerine ve 

gerektiğinde bu- tür bir müdahaleye karşı mücadele için hazırlanmalarına 
neden olmuştur. 

1967 yılının sonlarında adadaki çatışmalar yeniden ortaya çıkınca 
Türkiye adada askeri müdahale karan almış fakat ABD araya girerek 

Atinatyı adada bulunan bir'kısım :Yunan askerini ve Grivası geri çekmeye 

( 105) Sönmezoğlu. a.g.e .• s.64. 
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ikna edince müdahale yapılmamıştır. Bu olay Yunanistan'ın adadaki etkin

liğinin askeri olarak azalmasının yanında Atina'daki askeri yönetiminde 

büyük ölçüde prestij kaybetmesine neden olmuştur. 

1968 yılından itibaren topluluklararası görüşmeler dönemi başlamıştır. 

Taraflar adanın bağımsızlığı konusunda anlaşmalarına rağmen Kıbrıs'ın 

egemenliği ve Kıbrıs devletinin bütünlüğü yani mahalli yönetimler ve bun

lara sağlanacak özerkliğin derecesi konularında aralarında derin görüş 

aynlıkları nedeniyle görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştır. 

1970 yılında yapılan seçimlerde Makarios'un dayandığı kesimler 

üstünlük sağlamıştır. 

197l'de Grivas EOKA-B'yi kurup Makarios taraftan kesimlere karşı 

tedhiş hareketlerine başlamıştır. Bunlardan endişelenen Makarios 1971 

yılında yaptığı Moskova gezisi sırasında alınması hakkında prensip 

anlaşmasına varılan silahlan adaya getirip önemli bölümünü . kendisine 

sadık polis gücüne dağıtmıştır. 

l 973'te Yunanistan'da halkın desteğini tamamen kaybeden askeri 

yönetim Kıbns'ta herhangi bir prestij kaybına uğramak istemiyordu. 1974 

yılında Makarios EOKA-B'yi kanun dışı ilan etmiştir. 

Makarios Yunanistan Cumhurbaşkanından ulusal Muhafızların 

başında bulunan Yunanlı Subayları geri çekmesini isteyerek, kendisinin 

seçimle işbaşına gelmiş bir Cumhurbaşkanı olup Atina hükümeti tarafından 

atanmış bir görevli olmadığını belirtince 15 Temmuz l974'te Rum Milli 

Muhafızları.Yunan Subaylarının emrinde harekete geçerek Makarios'u de

virmişlerdir. 
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l) Sovyetler Birliği ve Adadaki Sol Kesim 

Adadaki sol güçlerin en önemli temsilcisi.olan AKEL 1960 statüsünde 

Makarios ile aşağı yukan aynı politikayı izlemiştir, 

l 963'te meydana gelen topluluklararası çatışma ve olayın uluslararası 
bir boyut kazanması Sovyetler .birliğinin adaya olan ilgisinin artmasına 

sebep· olmuştur. l 963'te Türk. Hava Kuvvetlerine ait uçaklann · Kıbns 
üzerinde ihtar uçuşu yapmaları üzerine Sovyetler Birliği Türk Hükümetini 
protesto etmiştir. 

1964 yılı ortalanndan itibaren Sovyetler Birliği 1 nin Kıbrıs ile ilgili tu

tumunda bazı farklılıklar sezilmeye başlamıştır. Bu sıralarda Türkiye'nin 
ada ile ilgili girişimlerinde doğrudan batılı müttefikleriyle çatışması 
Başkan Johnson1 ın mektubu vb. olaylar Türk yöneticileri ve kamuoyu nez

dinde SSCB _ile bir yakınlaşma için gerekli ortamı yaratmıştır. Bu olaylar~ 

dan sonra Sovyetler Birliğiqin·. Lefkoşe büyükelçisi Türk Topluluğu lideri 

Fazıl Küçük ile bir görüşme yapmışsa da SSCB Makarios'u desteklemekten 

vazgeçmemiş hatta Kıbrıs yönetiminin Sovyetler Birliğinden silah yardımı 
almasına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır. 

Diğer taraftan Türk·Sovyet ilişkileri. de düzelmeye başlamıştır. l 964 
Martında yapılmayan Dış İşleri B_akanı F.Cemal Erkin'in Moskova Ziyareti 

30 Ekim l 9641te gerçekleşmişti. Bu ziyaretten sonra yayınlanan ortak bildi• 

ride Sovyetler Birliği Kıbrıs 1 ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü, her iki 
cemaatin hukuki haklarını desteklediğini açıklamıştır, 

1965 yılından itibaren Sovyetler Birliği, Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve top
rak bütünlüğü, üzerinde ısrar etmesine ve adaya yapılacak her türlü 

müdahaleye karşı olduğunu tekrarlamasına rağmen, en azından adada iki 

ayrı .topluluğun varolduğu yolundaki Türk tezini kabul etmiştir (106).· 

( 106) Sönmt!zoğl u, u, g,e., s. 70. 
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l 967'de Yunanistan'da askeri yönetimin işbaşına gelmesinden sonra 

gerek Kıbrıs Solu gerekse Sovyetler Birliği önünde Makarios'un önemi 

artmıştır. Makarios Atina ile arası bozuldukça iç politikada AKEL'e daha 

çok yaklaşıyor. Dış -politika açısından da SSCB ile daha yakın ilişkiler 
içerisine ginniştir. 

Dönem içinde Türkiye ile·· yakın ilişkiler içerisine . giren Sovyet 

Yöneticileri enosise ve bu amaçla kullanılacak bir kendi kaderini tayin.ilke

si uygulamasına karşı olduklarını ifade etmişlerdir. 

2) Kıbrıs Rum Tarafının Zurich Ye Londra Anlaşmalarını 

Geçersiz Kılmaya Yönelik Tezleri· 

a- Eşitsiz Anlaşmaların Geçersiz Sayılacağı Görüşü 

Uluslararası hukuk alanında esas olarak Sovyetler Birliği tarafından 
geliştirilen bu' görüşün bağlantısız ülkelerce de destekleneceğini· kavrayan 

Kıbrıs Rum kesimi· bu tezi · l 964 yılında Güvenlik Konseyi toplantısında 
dile getinniş tir (l 07). Bu an lamda, 1960 anlaşmaları sırasında üç ülke 

tarafından önceden belirlenmiş bir sonucu kabul· veya red durumunda 

kalındığı,· bu sırada bağımsız olmayan Kıbrıs'ın bu statüye kavuşması için 

anlaşmaları onaylamanın bir şart olarak ileri sürüldüğü tarafların pazarlık 
gücünde eşit olmadıkları bir ortamda· yapılan bu eşitsiz anlaşmaların 
geçersiz olması gerektiği savunulmuştur. Buna karşılık Türk tarafı ise 

eşitsiz anlaşmalar tezine karşı çıkmış uluslararası hukukta bir anlaşmanın 
taraflarından biri ne kuvvet kullanmak veya kul lanın ak tehdidinde bulunu ı ~ 
ması halinde geçersiz sayılabileceğini fakat Kıbrıs Cumhuriyetinin o sırada 
bir devlet olmadığından bu anlaşmaya taraf olmadığını dolayısıyla da bu 
konuda herhangi bir iddiasının bulunmayacağını savunmuştur. 

( 107) Sevin To! uner, Kıbrıs Sorunu ve Mi 1 !etlenırnsı Hukuk, İstaııbu 1, \ 977, s. l 30- \ 31 . 
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b) Birleşmiş Milletler Yasasının 103. Maddesine Dayandırılan 
Görüşler 

Birleşmiş Milletler Yasasının 103. maddesi aynen şöyledir. 

"BM üyelerinin işbu yasadan doğan yükümlülükleri ile bir başka ulus

lararası anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin çatışması durumunda Yasa

dan doğan yükümlülükleri üstün gelecektir. Kıbrıs Rum tarafı bu maddeyi 

iki düzeyde 1960 anlaşmalarını geçersiz kılmakta kanıt olarak 
göstermektedir. 

İlkin BM üyeliğinin bir anlamı da tam bağımsızlık ve egemenlik 

olduğuna göre bununla çelişen 1960 Anayasasının bazı maddeleri ve ilgili 

anlaşmalar geçe.rsizdirler. Çünkü bu tür bir çelişki durumunda BM 

yasasının 10.3 maddesi gereğince yasa hükümleri üstün gelecekti. T.C.'nin 

bu teze dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in ağzından 
cevabı, Kıbrıs Cumhuriyetinin BM'e kabulü sırasında bu anlaşmaların bi

lindiği oyların ona göre verildiği yönünde olmuştur (108). 

Kıbrıs Rum tarafının, BM Yasasının 103. maddesine dayanarak 1960 

Anlaşmalarını geçersiz kılmak açısından ileri sürdürğü ikinci tez de 

sözkonusu antlaşmanın 4.maddesinin taraflardan birine silahlı müdahale 

hakkı vermediği, silahli bir müdahaleyi içerecek bir biçimde yorumlandığı 
taktirde bu durumun BM Yasasının 4.maddesi ile çelişeceği böylece 
geçersiz sayılacağıdır. 

Garanti Antlaşmasının I V. maddesi değerlendirildiğinde bu harekete 

geçme terimi ile kastedilen biçimlere hiçbir sınırlama getirilmediğini, 

Antlaşma ile yaratılan düzeni yeniden -kumıa amacı ile sınırlı olmak 

kaydıyle her tür hareketin zımmen de olsa onaylandığı söylenebilir ( ı 09). 

( 108) Sönmezoğlu. a.g.c .. s. 7 6;: 

( 109) Söııınezoğlu, u.g.e., s. 77.' 
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Türk tarafının tezlerini savunanlar özellikle l 974 olayları sırasında Ga

ranti Antlaşmasının IV. maddesine dayanılarak yapılan müdahalenin BM 

yasasının kuvvet kullanmayı sadece meşru müdafaa durumunda tanıyan 51 
maddesine uygun olduğunu. kaldı ki, BM'~n herhangi bir biçimde milletle
rarai;ı hukuku ve milletlerarası hukukun öngördüğü hukuki statükoyu 

değiştinnek yetkisinin bulunmadığını belirtmişlerdir ( 11 O). 

Kısacası, dönem içerisinde sorunun başlıca tarafları olan Türk ve 

Yunan taraflarının tezleri önemli değişiklikler göstenniş, buna karşılık ta~ 

rafların konuya ilişkin uzun dönemli amaçlan aynı kalmıştır. Yunan tezleri 
genellikle enosis'i dışta bırakmayan, bu amaca ulaşılması açısından uygun 

bir zemin hazırlanmasına yardımcı olabilecek özellikler taşımışlardır. Türk 

tezleri de genellikle taksimi, en azından adadaki .iki tqpluluğun birbirinden 
ayrılması amacını· dışta bırakmayan, bu amaca ulaşılabilmesi açısından 

uygun bir zemin hazırlanmasına yardımcı özellikler taşımıştır. 

Türk tezleri adadaki çoğunluğuna dayanarak aşamalı enosisi 

gerçekleştinne çabalarını engellemeye yönelik bir karşı önlemdir. Yoksa 
adanın taksimi yolu .ile belirli· bir toprak parçasının Türkiy~ devleti 
sınırlarına katılması gibi bir amaç Türk Dış politikasında enosisin Yunanis~ 

tan dış politikasında sahip olduğu gibi bir öneme sahip değildir, 

ıı~ I.Kıbrıs Barış Harekatı 

15 Temmuz 197 41te Rum Milli Mu haf ızlannın Yunan su bay !arının 
emrinde harekete geçerek Makarios'u devirnıelerinden sonra adanın 
yönetmi ulusal muhafızlann eline geçerken eski EOKA liderlerinden Nikos 

Sampson Cumhurbaşkanlığına getirilmiştir. Böylece adadaki anayasal 
düzen yıkılmış gayrimeşru bir askeri yönetim kurulmuştur. Türkiye bunu 
anlaşmaların v~ garantilerin ihlali saymıştır. 

( l 1 O) Toluner, a.g.e., s.195. 
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İngiltere bu durumda darbecileri tanımamış Adada anayasal düzenin 

ihlal edildiğini kabul etmiştir. 

Türkiye 16 Temmuz !974"de İngiltere'ye bir nota vererek Kıbrıs'taki 

gayrimeşru darbenin sonuçlarının ortadan kaldırılmasını ve anayasal 

düzenin iadesi için iki garantör devletin işbirliği yapmasını teklif etmiştir. 

Bu işbirliği teklifini olumlu karşılayan İngiltere ile Türkiye arasında 17 

Temmuz 1974 tarihinde yapılan müzakereler olumlu sonuç vermemış, 

İngiltere ortak müdahaleyi kendi yönünden sakıncalı bulmuştur. 

Türkiye Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün 

ve güvenliğinin yeniden tesisi ve korunması için Garanti andlaşmasının 

dördüncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünde uygun olarak harekete 

geçmede kararlı olduğunu göstermiştir. Yunan hükümeti ABD temsilcisi 

Sisco'nun da aracılığı ile yapılan son çağrıya uymamış ve Kıbrıs'ın 

bağımsızlığının iadesi için gerekeni yapmayacağını bildirmiştir. 

Türk Hükümeti bir taraftan TBMM'ni toplantıya çağırırken, diğer ta

raftan da siyasi parti liderlerinin Kıbrıs'la ilgili politik tutumu için'de tam 

muvafakatını almıştır. TBMM'nin 20 Temmuz I 974 tarihli toplantısında 

hükümete yetki verilmesi oy birliği ile sağlanmıştır. 

20 Temmuz 1974 Cumartesi sabahı Türk ordusu Garanti 

andlaşmasının kendisine yüklediği görevi yerine getirmek üzere Kıbns'a 

asker çıkarmıştır. Hükümetin 20 Temmuz 1974 tarihli bildirisinde Kıbrıs'a 

yapılan müdahalenin nedenleri açıklanmıştır. Bu bildirinin önemli 

bölümleri şunlardır. 

- Kıbns'ta bulunan Yunan alayı ile anayasa dışı bir kuruluş olan Rum 

Milli Muhafız Kuvvetlerini kontrol altında bulunduran Yunanlı Subayların 
idaresinde Kıbrıs'ta bir hükümet darbesi yapılmıştır. Hükümet darbesini 

yapan kuvvetler Yunanistan'a bağlı askeri güçlerdir. 
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- Yapılan askeri darbe ile Ktbrıs'ın bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü teh
likeye düşmüştür. 

- Ada 1da meydana · gelen olaylardan sonra 1960 tarihli Garanti 
Andlaşmasının gerektirdiği şekilde Türkiye yaptığı girişimlerden bir sonuç 
alamadığından. Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak yaşamasını sağlamak 
ve ülkenin bütünlüğü ile Türk Cemaatinin can ve mal güvenliğini korumak 

için Garanti Andlaşmasının dördüncü maddesinin ikinci fıkrasından doğan 

vecibelerini yerine getirmeye karar venniştir. 

- Bu barış harekatının amacı. Kıbrıs Cumhuriyetinin varlığma ve tüm 

Kıbrıs halkının haklarına yönelik tehlikeyi bertaraf etmek ve Kıbrıs'ın 

bağımsızlığını, toprak.bütünlüğünü, güvenliğini ve Anayasanın temel mad
deleriyle ihdas edilen düzeni yeniden kunnaktır (111 ). 

a .. Güvenlik Konseyinin Ateşkesle İlgili Kararları ve Cenevre 
Deklerasyonu • 

Türkiye'nin 20 Temmuz l 9741de Kıbrıs'a yaptığı Ba'rış Harekatından 

sonra aynı gün BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağırılmış ve aşağıdaki 
kararları almıştır. 

- Bütün ülkeler • Kıbrıs'ın · egemenlik, bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne saygı göstemıeye çağırıldı. 

- Halen devam etmekte olan çarpışmalara taraf olan bütün ilgilileri, ilk 
tedbir olarak ateşi kesmeye ve· bütün ülkeleri; durumu daha da h' va ım-

Ieştirecek hareketlerden sakınmaya çağırmıştır. 

( ı ı l) 20 Temmuz l 974 Tarihi i Htikümet Bildirisi, Kıbrıs, Bi \diri \er, Demeçler ve Basın 

Konferans lan, A nkunı, 1974t s. l-2'den .Ernğlu 1 .ı.g.e ., s. 5 3. 
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- Kıbrıs Cumhuriyetine karşı yabancı askeri müdahalenin derhal sona 

erdirilmesini istemiştir. 

- Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda 

hükümetlerini, bölgede barışın ve Kıbrıs anayasal hükümetinin yeniden 

ihdasını sağlamak amacıyla, gecikmeksizin görüşmelere başlamaya çağırır. 

Güvenlik konseyinin 20 Temmuz 1974 tarihindeki kararında . 
öngörülen ateşkese ilgili taraflar uymuşlardır. Başbakan Bülent Ecevit 22 

Temmuz 1974 Saat 17:00'den itibaren BM Güvenlik Konseyinin ateşkes 

çağrısına Türkiye'nin kabul ettiğini açıklamıştır. 

b) Cenevre Deklarasyonu ve Sonuçları 

Ateşkesin yapılmasından sonra Kıbrıs'ta Makarios'u bir darbeyle 

düşürüp, başa geçen EOKA'cı Sampson'un yerini Rum cemaat meclisi 

başkanı Klerides almıştır. 

K,brıs'ta barış ve güvenliği sağlamak ve anayasal düzeni yeniden kur

mak için Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında düzenlenen konferans 

sonucunda üçlü bir anlaşma imzalanmıştır. 

Cenevre Konferansı sonunda imzalanan deklarasyon (anlaşma) metni 

aynen şöyledir: 

"!-Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 

Krallığı Dışişleri Bakanlığı 25-30 Temmuz 1974 tarihleri arasında Cenev

re'de müzakerelerde bulunmuşlardır. Bakanlar, 16 Ağustos l 960'da 

Lefkoşe'de imzalanan milletlerarası andlaşmaları ve B.M. Güvenlik Konse

yinin 353 sayılı kararını dikkate alarak Kıbrıs'taki durumu makul bir süre 

zarfında yeniden tanzim edecek ve ayarlayacak tedbirlerin acil olarak de

vamlı olacak şekilde harekete getirilmesinin önemini kabul etmişlerdir. 
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Bununla beraber, Bakanlar, ilk önce bazı acil tedbirlere ihtiyaç olduğunda 

mutabık kalmışlardır. 

2- Üç Bakan durumu istikrara kavuştuıınak için karşı karşıya bulunan 

Silahlı Kuvvetlerin, Kıbns Cumhuriyetinde 31 Temmuz 1974 günü Cenev

re saati ile 22'de (Türkiye saatiyle 24'de) kontrolleri altında bulundurduk

lan bölgeleri genişletmemeleri gerektiğini beyan etmişlerdir. Bakanlar, 

gayrinizami olanlar da dahil bütün kuvvetleri tüm saldırıdan ve hasmane 

faaliyetlerden kaçınmaya davet etmişlerdir. 

3- Üç Dışişleri Bakanı, aşağıdaki tedbirlerin derhal yürürlüğe 

konulması sonucuna vaıınışlardır: 

a) Yukarıdaki ikinci maddede belirtilen gün ve saatte Türk Silahlı 

Kuvvetlerince igal edilen bölgenin bittiği yerden itibaren genişliği 

Türkiye-Yunanistan ve Birleşik Krallık temsilcileri tarafından Birleşmiş 

Milletler Barış Gücü ile bilistişare karşılaştırılacak bir güvenlik bölgesi 

kurulacaktır. Bu bölgeye giriş yasağına nezaret edecek olan B.M. Barış 

Gücü hariç hiçbir kuvvet giııneyecektir. Güvenlik bölgesi büyüklüğü ve 

mahiyeti tespit olunana değin iki kuvvet arasındaki mevcut bölgeye hiçbir 

kuvvet giıınemelidir. 

b) Yunan ve Kıbrıs Rum Kuvvetlerince işgal edilen bütün Kıbns Türk 

bölgeleri derhal tahliye edilecektir. Bu bölgeler, B.M. Barış Gücü 

tarafından korunmaya devam edilecek ve derhal önceki güvenlik 

tedbirlerine sahip olacaklardır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü dışında kalan diğer Türk bölgeleri 

bir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü güvenlik birliği tarafından korunmaya 

devam olunacak, polis ve Güvenlik Kuvvetlerini idame ettireceklerdir. 
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c) Kanna köylerdeki güvenlik ve polis görevleri B.M. Barış Gücü 

tarafından yürütülecektir. 

d) Son muhasemet sonucunda tutuklanan askeri personel ve siviller 

mümkün olan en kısa zamanda ya mübadele edilecektir, ya da Milletlera

rası Kızılhaç Komitesinin nezareti altında serbest bırakılacaklardır. 

4- Üç Dışişleri Bakanı, Güvenlik Konseyinin 353 sayılı kararının 

mümkün olan kısa sürede uygulanması hususunu yeniden teyit ederek ilgili 

bütün tarafların kabul edebileceği adil ve sürekli çözüm çerçevesinde ve 

Kıbrıs Cumhuriyetine barış, güvenlik ve karşılıklı itimat tesis edildiği 
ölçüde Kıbrıs Cumhuriyetindeki Silahlı Kuvvetler sayısı ile silah. 

mühimmat ve diğer harp malzemesini uygun zamanlarda ve kademeli 

şekilde azaltılmasına müncer olacak tedbirlerin geliştirilmesinde mutabık 

kalmışlardır (Ecevit tarafından düzenlenen metin). 

5- Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve 

güvenliğinin idame ettirilmesiyle ilgili sorumluluklarını derin şekilde 

müdrik olarak 'üç dış işleri Bakanı, Güvenlik Konseyi'nin 353 sayılı 

kararında öngörüldüğü · gibi müzakerelerin aşağıdaki hususları 
gerçekleştirmek amacıyle mümkün olan en ai gecikme ile devamını karar
laştırmışlardır. 

a) Bölgedeki barışın iadesi. 

b) Kıbrıs'ta anayasal hükümetin yeniden tesisi. 

Bu amaçla müzakerelerin 8 Ağustos 1974'de Cenevre4de devamı 

üzerine anlaşmışlardır. Bakanlar, aynı zamanda. Anayasaya ilişkin 
görüşmelere Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları temsilcilerinin de erken 

bir safhada katılmaları üzerine mutabık kalmışlardır. Görüşülecek anayasal 

sorunlar arasında 1960 Anayasasının Cumhurbaşkanı Yardımcısına 
tanıdığıgörevleri deruhte etmesi suretiyle anayasal meşrutiyete derhal 
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dönülmesi yer_alacaktır. Bakanlar, Kıbrıs Cumhuriyetinde fiiliyatta Türk ve 

Rum olmak üzere iki muhtar idarenin mevcut bulunduğunu not etmişlerdir. 

Bu durumdan,- çıkarılabilecek sonuçlara halel gelmemek üzere Bakanlar. 
adı geçen idarelerin mevcut bulunması sonucu doğan sorunları gelecek top
lantılarında gözden geçinneye mutabık kalmışlardır. 

6- Üç Dışişleri Bakanı, bu bildirinin muhtevasının Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine gönderilmesi ve kendisini bildiri ışığında gereken tedbir

leri almaya davet hususunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar aynı zamanda 
bu bildirinin hükümleri yerine getirilirken, Kıbrıs Cumhuriyetindeki bütün 

ilgililer tarafından tam işbirliği gösterilmesi zarureti üzerindeki kanaatlerin

de ısrar etmişlerdir• ( 112). 
A'-'me.\- -:'.?.:ık.r-~ E..=:,l'f'\er 1 e . .9hr-e.. Ce.ııe..ırc. A.--t,~mu.:ı.ı; 

1- Türkiye, isteklerine uygun biçimde, Kıbnsla ilgili Garanti 
Andlaşmasının garantör devletlere tanıdığı hak ve yetkileri saklı tutmak

tadır. 

2- Kıbrıs'ta ateş-kes. Yunanistan1 ın istediği gibi 22 Temmuz'da değil. 
Andlaşmanın imzalandığı 30 Temmuz'da yürürlüğe girmiş olacak. Böylece 

22 Temmuz ile 30 Temmuz günleri arasında eline geçirdiği toprakları 

işgalde devam edecektir. Gime ile etrafındakileri işgal bölgesi 300 Km. 

kare kadar oluyor. 

3- Kıbrıs'a çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geri çekilmesi söz konusu 
olmayacaktır.Bu mesele uzun tartışmalara yol açtı ve az kaldı görüşmeler 
suya düşecekti. Sonunda Kissinger'in yardımı ile Ecevit tarafından kaleme 
alınan fonnuı kabul edildi. 

4- Adadaki Türk yerleşm~ bölgeleri yeniden kurulmalıdır. Türk 

çıkarması sırasında Rumlar tarafından boşaltılar bu bölgelerin Türk sakin
leri yerlerine dönecekler ve polisiye tedbirlerini de kendileri alacaktır. 

( 1 12) Eroğlu, a.g.e., s.7 3. · 
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5- Türk yerleşme bölgelerinin yersel muhtariyeti ve bunların Kıbrıs 
Türk Yönetimine bağlılığı kabul edilmektedir. 

6- Adanın Türk Yönetiminin Başkanı Rauf Denktaş Kıbrıs Cumhur~ 

başkanı yardımcısı olarak görev, hak ve yetkilerini kullanmaya 
başlayacaktır1 ' (l 13). · 

Cenevre Andlaşmasının ilk ve önemli sonucu Türkiye ile Yunanistan 
arasında her an patlamasından korkulan bir genel savaşı hiç değilse 

şimdilik önlemesidir. Fakat !.Cenevre Konferansından sonra Rumlar alınan 
kararı ara u ym~ı ş lard ır. 

III- il.KIBRIS BARIŞ HAREKA Ti 

Başbakan. Bülent Ecevit II.Cenevre Konferansı· başlamadan bir gün 

önce bütün olup bitenlerden sonra kimse Adadaki Türklerin Rum yönetimi 
altında yaşamasıni bekleyemez, bu imkan dışıdır. Uygulanamaz. Gerçekleri 

görmeli ve onları kağıt üzerine dökmeliyiz" Adadaki Türkler ve Rumlar 

için ayn 'yönetimlerin kurulması şarttır demiş aynca şıi önemli açıklamayı 
yapmıştır. 

"Cenevre· Konferansının toplanm·asından bir gün önce, resmi Türk 

tezi, Kıbns bağımsızlığıni ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin 

sağlanmasının şartının coğrafi esasa dayanan ikili otonom idare olacağını 
Bakanlar Kurulu olarak ilan etmiştir'' (l 14). 

(113) Eroğlu, a.g.e,, s.74, Ahmet Şükrti Esmer, Cenevre Deklarasyanu_)3arış, g Ağustos 
1974'den. 

(114) Eroğlu, a.g.e,; s.87. 
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Cenevre Konferansının ikinci bölümü 8 Ağustos l 974'te büyük bir 

gerginlik içinde açılmıştır. 6 gün büyük bir gerginlik içinde açılmıştır. 6 

gün süren Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamayınca 14 Ağustos 

l 974'te il.Kıbrıs Barış Harekatı yapılmıştır. 

Yunanistan'da askeri yönetiminyerine sivil bir hükümet kurulmuştur. 

Yeni Yunan hükümet yetkilileri Türkiye'nin adaya müdahalesine karşı 

çıkarak Garantörlük Antlaşmasının silahlı mücadeleyi öngörmediğini. 

böyle yorumlansa dahi BM Yasasının bu tür bir girişimi yasakladığını ve 

bu tür bir yetki çatışması durumunda BM yasasının amir olacağınıöne 

sürmüşlerdir. 

Yunanistan Türkiye'nin ikinci harekatından sonra Türkiye'nin bu eyle

mine engel olmadığı gerekçesiyle Nato'nun askeri kanadından ayrıldığını 

açıklamış konunun uluslararası platformda çözülmesi gerektiği tezini sa

vunmaya başlamıştır. Türkiye ise genellikle sorunu ilgili taraflar düzeyinde 

ele almak istemiştir. 

1974 Harekatlarından sonra Türkiye ve Yunanistan arasında,;i 

görüşmeler, BM'e yapılan müracatlar, alınan kararlar Rumların Enosis hay

allerini, katliamlarını engellememiştir. Bunun üzerine Türk toplumunun 

sosyal ve ekonomik yaşamının hızla yeni ve sağlıklı bir düzene 

kavuşturulması amacıyla 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ku
ruldu. 

1975'ten sonra yapılan sayısız toplumlararası görüşmelerden sonra 

yine sonuç alınamayınca 15 Kasım 1983'te KKTC kurulmuştur. 
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SONUÇ 

Doğu Akdeniz'de önemli bir coğrafi konumda olan Kıbrıs adası 1571 

yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bir eyalet haline getiril

miştir. 

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı Osmanlı imparatorluğunun yenilgisiy

le sonuçlanınca İstanbul'a. kadar gelmiş olan Ruslarla 3 Mart l 878'de 

yapılan Ayastafanos (Yeşilköy) antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla 

Osmanlı devleti çok güç bir duruma düşmüş;Kafkasya'da Batum, Kars, Ar

dahan ve Artvin Ruslara bırakılmıştır. Rusların boğazlar için önemli bir 

tehlike oluştunnası, Akdeniz ıie Hindistan yolunun Rusların kontrolüne 

geçmesi ihtimali karşısında İngiltere, Almanya ve Avusturya telaşa düşmüş 

bu devletlerin itirazı sonucunda Ayastafanos (Yeşilköy) anlaşmasını 

değiştinnek üzere Berlin'de bir kongre toplanmasına karar verilmiştir. Bu 

arada İngiltere Osmanlı devletine bir elçi göndererek Kars, Ardahan ve 

Batum'u işgal etmiş olan Rusya'nın Osmanlı hakimiyetinin Asya'da 

devamını engelleyeceğini bu nedenle Osmanlı devletinin başka bir devletin 

yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti. İngiltere Osmanlı imparatorluğuna bir 

teklif yaparak bu yardımı kendisinin yapabileceğini, bu yardım karşılığında 

geçici olarak Kıbrıs adasının idaresinin İngiltere'ye verilmesini yoksa 

adanın zorla alınacağım, isteğin kabul edilmesinin zorunlu olduğunu bildir

miştir. Yapılan görüşmelerden sonra 12 Temmuz l878'de İngiltere 

Kıbrıs'ın idaresini fiilen teslim almıştır. 

İngiltere bölgenin stratejik öneminden yararlanmak amacıyla Kıbrıs'ın 
idaresini eline geçirsede İngiltere'nin l 882'de Süv~yş Kanalı'nın güvenliği 

açısından Mısır'da elde ettiği imkanlar İngiltere için Kıbrıs'ın önemini 
azaltmıştır. 

İngilizler adayı devr aldıklarından Kıbrıs, Tu"rkle · d "f · rı a a nu usunun 
yaklaşık % 62'sini oluştururken toprag" ın % 76'dan fa ı h'b' b .· z asının sa ı ı ulun-



137 

maktaydı. Fakat İngilizler'in adaya gelmelerinden sonra yabancı bayrak 

altında yaşamak istemeyen Türlderden 7-8 bin kadarı Türkiye'ye göç 

etmiştir. 

Adadaki Rumlar ve Yunanistan Kıbrıs'ın idaresinin İngiltere'ye 

geçmesini son derece memnuniyetle karşılamışlar ve l 878'den itibaren 

adanın ilhakını beklemeye başlamışlar ancak beklediklerini bulamayınca 

çeşitli bahaneler öne sürerek 1931 yılında ayaklanmışlardır. 

Osmanlı Devleti !.Dünya Savaşında İngilizlerin karşısında savaşa gi

rince İngiltere 5 Kasım 1914'te Kıbrıs'ı tek taraflı bir ilhakla ülkesine 

katmıştır. Osmanlı imparatorluğu bu ilhakı ilk başta tanımamış ancak 

Türkiye Lozan Barış andlaşmasıyla bu ilhakı tanımıştır. 

il.Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'da Solun güçlenmesi, adadaki 

solun temsilcisi sayılan AKEL'in Yunanistan ile birleşme politikasını sa

vunmasına neden oldu. 1949 yılında AKEL'in yönetim kadroları arasındaki 

anlaşmazlık, SSCB'ne yakın olan grubun kesin bir biçimde partiye hakim 

olmasıyla sonuçlandı. AKEL'in yönetimine ha«im olan bu kadrosunun eno

sisi belirgin bir biçimde desteklemeğe başlaması bu yıllarda Sovyetlerin 

Kıbrıs politikasınında enosis yanlısı olduğunu göstermektedir. Bunun nede

ni ise enosis hareketinin esas olarak İngiltere'ye karşı sürdürülen bir 

mücadele niteliği taşımasıdır. 

Bununla birlikte 1952 yılında Yunanistan'ın Nato'ya resmen kabulü ve 

1955 yılında koyu bir anti-komünist kuruluş olan EOKA'nın İngiliz 
yönetimine karşı silahlı mücadele başlatarak enosis hareketinin öncülüğünü 
ele geçirmesi SSCB ve özellikle de AKEL açısından enosis konusunda bazı 
tereddütlerin doğmasına neden olmuştur. l 950'lerin ortalarından itibaren 

AKEL kendi kaderini tayin sloganını kullanmaya başlamışlar ve adanın as

keri üslerden arındırılması gibi güncel sorunlarla ilgilenmişlerdir. Makarios 

1958 yılından itibaren bağımsız Kıbrıs konusunu ortaya atıp SSCB ile ''i°yi 
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ilişkileri amaçlayan bir bağlantısızlık politikasına yönelince AKEL'inde 

desteğini almıştır. 

il.Dünya savaşından sonra adanın önemi Orta Doğu'da gelişen 

bağımsızlıkçı akımlann İngiltere için önemi giderek artan bölgenin askeri 

kontrolünün geleceğini tehdit etmeye başlaması üzerine artmıştır. 

1945 yılına kadar İngiltere adayı Yunanistan'a karşı bir pazarlık konu

su yapmasına rağmen bu dönemden sonra karşı taraftan gelen benzer teklif

leri kesinlikle red etmiştir. 

1950 yılında Yunanistan'da kamuoyu konunun ele alınması için 

hükümet üzerinde bir baskı kurmaya başladı.Makarios'da Yunanistan'daki 

bu süreci hızlandırmaya çalıştı neticede Yunanistan 195 l yılında Kıbrıs ko

nusunu resmen benimseyerek İngiltere ile görüşüp konuyu çözüme 

bağlamak istedi. Ancak bu konuda hayal kınklığına uğrayınca konuyu 

uluslararası alana geçirmek için 1954 yılında BM'e başvurdu. 

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletlere Kıbrıs konusunu götürmesindeki 

amacı kolonyalizmin tasfiye edildiği dönemde bu konunun bir koloni soru

nu olduğunu kabul ettirerek İngiltere'yi ikili görüşmelere zorlamaktı. 

Yunanistan ve Makaıios BM'de güçlenmeye başlayan yeni 

bağımsızlığını kazanmış ülkeler grubuna Kıbrıs'taki enosis hareketinin bir 

Self-Deterınination hareketi olarak sunulursa başarı kazanacağını 
düşündüler. Fakat umdukları sonucu elde edemediler. 

1 Nisan l 955'te enosis hareketi silahlı eyleme dönüştü, Gıivas'ın 
kurduğu EOKA örgütü ilk önce İngiliz görevlileri hedef aldı, daha sonra 

Türklere karşı eylemlere girişti. Grivas bazen ara verdiği eylemlerine 9 

Mart l 959'a• kadar devam etti. Gıivas Cumhuriyetin kurulmasından sonra 

1971 :,cılıııda. EOKA-B'yi kurarak Makarios taraftarlarına karşı tedhiş hare, · 
ketlerine baılamıştır. 
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İngiltere adadaki olaylar üzerine Yunanistan ve Türkiye'yi 1955 

yılında Londra Konferansına davet etti. Yunanistan bu toplantıda da Self

Determination ilkesinin savunuculuğunu yapmış, Türkiye ise statükonun 

adada devamını istemiştir. Konferans sonuçsuz kalmış ancak İngiltere soru

nun gerçekte koloni sorunu olmadığını Türkiye ve Yunanistan'ın iki 

uzlaşmaz taraf olduğunu en azından kendi kamuoyuna kabul ettirmiştir. 

1948 yılından itibaren Türk kamuoyunun Kıbrıs Türklerinin de 

etkisiyle konu ile ilgilenmeye başlamasına rağmen Türk hükümeti konuyu 

doğrudan ele almamıştır. 23 Ocak l 950'de Türk Dış İşleri Bakanı Necmet

tin Sadak "Kıbrıs Meselesi diye bir mesele yoktur. Çünkü Kıbrıs bugün. 

İngiltere'nin hakimiyet ve idaresi altındadır derken, 14 Mayıs 1950'de ikti

dara gelen Demokrat Partinin Dış İşleri Bakanı Fuat Köprülü'de benzer bir 

ifadeyi tekrarlamış, Fatih Rüştü Zorlu Dış İşleri bakanı olduktan sonra 

Kıbrıs Sorunu ile yakından ilgilenilmeye başlanmıştır. 

1950-1955 döneminde Türkiye Kıbrıs konusunda İngiltere'ninkinden 

ayrı bir politika saptamadan, adanın statüsünde bir değişiklik yapılmaması 

gerektiğini savunurken eğer statü değişikliği söz konusu olacaksa burida 

Türkiye'nin de söz sahibi olması gerektiğini açıklamıştır. Bu dönemin so

nunda Türkiye, adanın İngiliz egemenliğinden çıkması durumunda 

Türkiye'ye verilmesini istemiştir. 

Türkiye 1956 yılından başlayarak kendi kaderini tayin ilkesi ile ilgi

lenmeye başlamış, l 956'nın sonlarında İngiliz hükümetinin bir 

açıklamasında Taksim'in uygulanabileceğini söylemesinden sonra Türk 

hükümeti taksim tezini benimsemeye başlamıştır. I 957'de EOKA terörü 
daha çok Türk toplumuna yönelmiştir. 

Nisan l 957'ye kadar İngiliz yönetimleri İngiltere'nin Ona Doğu'da 
Nato'nun bütününden ve ABD'den ayrı özel çıkarları bulunduğu ve bunun 

içinde Kıbrıs'ın yalnızca İngiltere'nin denetimi altında bulunması 
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gerektiğini savunurken 25 Nisan l 957'de İngiltere'nin Kıbrıs'ta öteki Nato 

üyesi devletlerin askeri amaçları için kolaylıklar sağlamaya hazır olduğunu 

ve eğer Kıbrıs nükleer silahlar için bir güç durumuna gelirse. savaşın ve 

kominist yayılmanın önlenmesine büyük katkılan olabileceğini bildir

miştir. 

l 957'de İngiltere'nin tutumundaki değişiklik Türkiye'nin taksim fikri

ne daha çok sarılmasına sebep olmuştur. 

l Ağustos l 958'de EOKA faaliyetlerine karşı Kıbrıs Türkleri Türk 

Mukavemet Teşkilatını kurdular T.M.T. Kıbrıs Türkünün can ve mal emni

yetini sağlamaya çalışmış, davanın bilinçli bir şekilde izlenmesinde de 
görevini yapmıştır. 

Yunanistan daha önce açıkladığım gibi 1878'den itibaren adanın 
ilhakını beklemiş, daha sonra İngiltere ile görüşmelere başlamak için konu

yu BM'e götürmüş ancak destek bulamamıştır. Ayrıca Türkiye'ninde soru

na taraf olmasıyla kendisini bu konuda yalnız hissederek 1959-1960 

-· çözümüne razı olmuştur. 

Türkiye ve İngiltere'de Nato dayanışmasını eski düzeyine çıkarmak 

için ABD'ninde baskıları sonucunda Zurich ve Londra anlaşmalarını imza
lamışlardır. 

1959-1960 çözümünün çalışmaları yapılırken Kıbrıs'taki iki toplum 

arasındaki kuşkular devam etmiştir (EOKA terörü nedeniyle). 

Zurich ve Londra anlaşmalarından sonra Bağımsız Kıbrıs Cumhuriye

ti kurulmuştur. 

1960 yılından sonra İngiltere bölgede Nato'nun konumunu ve birliğini 

korumak ve adadaki askeri üslerin devamını sağlamak amacındaydı. 
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1959-1960 çozumunu içlerine sindiremeyen Kıbrıs'lı Rumlar bir 

müddet sonra anayasayı değiştinne çalışmalarına başladılar. 1963 yılında 

Cumhurbaşkanı Makarios Türkiye ve Yunanistan'a anayasanın 

değiştirilmesi için müracaatlarda bulunduysa da başarıya ulaşamadı. Bu ne

denle 1964 yılında adada silahlı çatışmalar tekrar başlamıştır. Türkiye ilgili 

devletlere durumun tehlikeli gelişmeler gösterdiğini bildirdi. 

ABD başkanı Johnson'un başbakan İsmet İnönü'ye yolladığı mektup 

Türkiye'nin tepkisini çekmiş Türkiye SSCB ile yakınlaşmaya başlamıştır. 

Olayların devam etmesi üzerine 28 Aralık l 967'de Kıbrıs Geçici Türk 

Yönetimi kurulmuştur. 

1968'den 1974 yılına kadar toplumlararası göriişmeler yapılmış ancak 

Rumların. Türklerin azınlık statüsünde olduklarını kabul etmelerini isteme

si Yüzünden bu göriişmelerle bir sonuca ulaşılamamıştır. 

İkili göriişmeler ve BM'de soruna çözüm getirilememiştir. 

Dönem içerisinde Türk ve Yunan taraflarının tezleri önemli 

değişiklikler göstenniş. buna karşılık tarafların konuyla ilgili amaçları aynı 
kalmıştır. 

Yunan tezleri genellikle enosisi dışta bırakmayan, bu amaca 

ulaşılması açısından uygun bir zemin hazırlanmasına yardımcı olabilecek 

özellikler taşımıştır. 

Türk tezleri genellikle taksimi, en azından adadaki iki topluluğun bir

birinden ayrılması amacını dışta bırakmayan, bu amaca ulaşılabilmesi 
açısından uygun bir zemin hazırlanmasına yardımcı özellikler taşımıştır. 
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Türk tezleri adadaki çoğunluğa dayanarak aşamalı enosisi 

gerçekleştirme çabalarını engellemeye karşı bir önlemdi. Yoksa adanıiı tak

simi yolu ile belirli bir toprak parçasının Türkiye devleti sınırlarına 

katılması gibi bir amaç enosisin Yunanistan Dış politikasında sahip olduğu 

gibi bir önemeı sahip değildir. 

Yunanistan, Papandreu dönemi, hariç sorunu Nato içinde çözmek is

terken Makarios Yunanistan ile fikir ayrılığına düşmüş SSCB'ne daha çok 

yaklaşmıştır. 

1967 yılında Yunanistan'da başa gelen askeri yönetim l 974 yılında 

Rum Milli Muhafızları Yunan subaylarının emrinde harekete geçerek Ma

karios'u devirmişlerdir. Adanın yönetimi ulusal muhafızların eline 

geçerken eski EOKA liderlerinden Nikos Sampson cumhurbaşkanlığına ge. 

tirilmiştir. Adadaki anayasal düzenin yıkıldığını, anlaşmaların ve garantile

rin ihlal edildiğini gören Türkiye Garanti anlaşmasına dayanarak l974'te 

Kıbrıs'a iki harekat düzenlemiştir. 

1975'te K.T.F.D. Kurulmuş, 1983 yılında da K,K.T.C. kurularak 

bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. 

Türkiye'nin düzenlediği barış harekatları tepkiyle karşılanmıştır. Fakat 

adadaki olaylar ve Yunanistan'ın girişimleri incelendiğinde Kıbrıs 

Türklerinin ve Türkiye'nin soruna iyi niyetli çözümlerle yaklaştıkları, her 

iki tarafın amacının Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini, korumak, 

Girit'teki yaşanan olayları ve sonucunu Kıbrıs'ta da yaşamamak olduğunu 

görmekteyiz. 

Türkiye Kıbns'ın kesinlikle Yunanistan'ın ilhakına karşıdır. Bunun en 

önemli sebepleri ise şu şekilde açıklanmıştır. Lozan Andlaşmasının Ege ve 

Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında stratejik bir denge 

oluşturduğuh bu açıdan Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı Türkiye'nin aleyhine 
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olacaktır denilmiş, 

Adanın Türkiye'nin güneyindeki ikmal merkezlerini kontrol edecek kadar 

Türkiye'ye yakın olduğundan. ülkemizin ulusal güvenliği ile yakından 

ilişkili olduğu hatırlatılmıştır. Türk yetkilileri zorlu bir iç savaş geçirmiş 

olan Yunanistan'da kominizmin yeniden etkinlik kazanabileceğini, bu 

açıdan adanın Yunanistan'a verilmesi halinde Türkiye'nin güneyinde kendi

sine düşman bir rejimbulunabileceğini bildirmişlerdir. 

Kıbns'ın Türkiye ile jeopolitik, stratejik, coğrafi ve tarihi bağları 

vardır. Ayrıca ada hiçbir zaman Yunanistan'ın olmamıştır. 

XVIII. yy'da kurulan Etnik-i Eterya cemiyetinin çalışmaları ile 

1829'da kurulan Yunanistan'ın sınırlarına Selanik Batı Trakya, Oniki ada 

gibi Ege adaları katılmış sıra Kıbrıs'a gelmiştir. Kıbrıs Yunanistan'a veril

diği taktirde' sıra İstanbul'a gelecektir. Kıbns Türkleri'de Girit Türklerinin 

durumuna düşecektir. 

Yunanistan ve Kıbrıs'lı Rumlar politik oyunlarla, geçersiz nedenlerle 

adayı Yunanistan'a bağlamak istemektedirler. O halJe bunu engellemek 

için neler yapılmalıdır? 

Türkiye K.K.T.C.'nin dost devletler tarafından kabulü ıçın ciddi 

teşebbüsler yapmalıdır. 

Bütün komşu ve dost milletlere mümkün olduğu kadar çok sayıda ta

rafsız BM üyesi devletlere Kıbrıs davasının haklılığı inandırıcı bir şekilde 

anlatılmalı ve onların desteği kazanılmalıdır. 

Dünya kamuoyunu aydınlatarak kendi tarafımıza çekmek üzere geniş 

planlı propaganda faaliyetine hız verilmeli ve buna paralel olarak büyük ve 

yaygın diplomatik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Kıbrıs'ın iktisadi bakımından kalkınması da en önemli konulardan bi

risidir. Rumlar ve Türkler iktisadi alanda aynı dengede olmalıdır. Kıbrıs 

Türkleri kendi aralarında tam bir birlik ve bağlılık halinde olmalı. Anava

tan'dakiresmi. ve özel bütün kültürel ve ekonomik teşekküllerin Kıbrıs 

Türkleri ile daimi bağlar kurması ve bunlarla çok yakından ilgilenerek her 

türlü yardım ve işbirliğinde bulunması sağlanmalıdır. 

Kıbrıs Rum Kesimi ve Türk Kesimi arasında sorunlar halen devam et

mekte, sorun Birleşmiş Milletler de görüşülmektedir. 

Kıbrıs'ta iki ayrı cemaatin varlığı kesinlikle red edilemez. Bu iki top

lumun birarada yaşamasının zorluğunu hatta imkansızlığını tarih 

göstermiştir. Bu nedenle iki toplumu birarada yaşamaya zorlamak ve 

düşünmek çok zordur. 

BM'de yapılan görüşmelerde KKTC'nin geleceğini bağımsızlığını teh

likeye atan tavizler verilmemeli, Kıbrıs Türk halkının ,adada ebediyyen hür. 

rahat ve huzur içinde yaşaması için barışçı yollardan hareket edilerek 

mücadele verilmelidir. 

Tezimin sonuç kısmını Atatürk'ün Kıbrıs'lı bir ilim adamına 

söyledikleri ile bitirmek istiyorum. 

Kıbrıs'ın yetiştirdiği değerli kişilerden biri olan Saffet Engin, 

Atatürk'ün uzun seneler hizmetinde bulunmuş, iki ciltlik "Kemalizm" adlı 

kitabı, Dil Kurultayındaki çalışmaları ve daha birçok öz Türkçe yazılmış 

kitaplarından başka, Dil. inkılabının ilk devrelerinde Dil Kurultayında dik

kati çeken bir ilim adamıdır. 
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Anlattığına göre. Hatay'ın Anavatan'a katılmasını izleyen günlerde 

. Atatürk'e Kıbrıs'ın geleceğinin ne olacağını sorar. Büyük kurtarıcı, Saffet 

! . Engin'in gözüne dikkatle baktıktan sonra. onun buğulanan gözleri önünde 

. : , bir baba şefkati ile düşüncelerini açıklamış, Saffet Engin'in omuzuna par~ 

maklannın ucu iie hafifçe dokunarak "Onunda sırası gelecek Saffet Bey" 

demiştir ( 115 ). 

(115) Manizıide Derviş, Kıbrıs Dün Bugün Yarın. İstanbul, 1975, 
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