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INGILTERE DI~I~LERI BAKANLI~I
BELGELERINE GÖRE: OSMANLI PAD~~AHI
ABDULHAM~ T, 48 SAAT IÇINDE KIBRIS'I
INGILIZLERE NASIL K~ RALADI
Dr. SALAHI R. SONYEL
K~br~s Antla~mas~~:
4 Haziran 1878'de Padi~ ah Abdül Hamit'le Ingiltere yönetimi
aras~nda imzalanan ve ayn~~ y~l ~~2 Temmuzda Ingilizlerin K~br~s'~~
i~gal etmelerine yol açan "K~br~s Konvansiyonu" (Cyprus Convention)
olarak an~lan Savunma Antla~masm~n I. maddesi ~öyle idi:
"Batum, Ardahan, Kars veya bunlardan herhangi biri Rusya
taraf~ndan (Türkiyeye) geri verilmezse ve Rusya, Ha~metlû
Padi~ah~n Asya'da kesin Bar~~~Antla~mas~nca saptanan ülkelerinden bir bölü~ünü bile ileride herhangi bir tarihte ele
geçirmek deneyinde bulunursa, Ingiltere, bu ülkeleri silah
gücüyle savunmada Ha~metlû Padi~aha yard~mda bulunmay~~
üstlenir. Buna kar~~l~ k olarak, Ha~metlû Padi~ah, yönetimde
gerekli devrimleri daha sonra iki Devlet arasmda anla~maya
var~laca~~~biçimde uygulayaca~~~ve Bab~ali'nin söz konusu
bölgelerdeki H~ ristiyan ve öteki uyruklar~n~~koruyaca~~~
yolunda Ingiltere'ye söz verir. Ha~metlû Padi~ah, ayr~ca,
Ingiltere'nin kendi üstlenmelerini yerine getirmesi için gerekli
ölçemleri (tedbir) alabilmesi için, K~br~s Adas~n~n Ingiltere'ce
i~gal edilerek yönetilmesini kabullenir".
Görüldü~ü gibi K~br~s Antla~mas~nda siyasal aç~dan oldukça
önemli hükümler vard~, çünkü bu antla~ma gere~ince, Ingiltere,
Türkiye'nin Asya'daki ülkelerinin bütünlü~ünü Rusya'ya kar~~~
korumay~~resmen üstleniyordu. 1856 Paris Antla~mas~nda üstlenilen
Türkiye'nin ülke bütünlü~ü güvencesi (garanti) geçersiz bir duruma
geldi~inden, Ingiltere, bu konuda tek ba~~na davranmak zorunda
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kal~yordu. K~br~s Antla~mas~, Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden J. W. Headlam - Morley ve W. J. Childs aç~s~ndan geni~~
ölçüde bir askeri üstlenme niteli~inde idi ve o s~ralarda ~ngiliz yönetimi
ve Parlâmentosu bu denli üstlenmelere pek yana~m~yordu. Gerçi
K~br~s'~n ko~ ullu olarak ve geçici bir süre için i~gali Ingilizlerce ikinci
derecede önemli say~l~yordu. Onlarca as~ l önemli olan, Ingiliz etki
ve yetkisini Türk ülkeleri üzerinde sürdürmek amac~yla Aday~~bir üs
olarak kullanmakt~ . Ingiliz etki ve yetkisi ~u iki amaca yöneltilecekti:
~ . Rus sald~rganl~~~ na kar~~~savunma; 2. Küçük Asya (Anadolu)'daki
yönetimde devrim yap~lmas~n~~sa~lama.
~ngilizleri K~br~s Antla~mas~n~~Imzalamaya Zorlayan
Nedenler:
Ingiliz yönetimini bu denli önemli davran~~ta bulunmaya zorlayan kimi nedenler vard~. K~br~s Antla~masuun imzalanmas~nda
ba~l~ ca rol oynayan Ingiliz devlet adamlar~ndan Lord Beaconsfield
(Benjamin Disraeli) ve Lord Salisbury'nin yay~nlanan an~lar~, bu
nedenlere epeyi ~~~k tutmaktad~ rlar. Bununla birlikte, Ingiltere Devlet
Ar~ivindeki D~~i~leri Bakanl~~~~dosyalar~nda 2 bu nedenleri ayd~nlat~c~~
pek az belge vard~r. Hele bu konuda yap~lan ilk görü~meler hakk~nda
hemen hemen hiç belge yok gibidir, çünkü o s~ralarda Ba~bakan
bulunan ve d~~i~lerde önemli rol oynayan Lord Beaconsfield, D~~i~leri
Bakanl~~~ ndan hiç yararlanmam~~t~. Lord Salisbury de D~~ i~leri
Bakan~~olunca, oldukça önemli yaz~~ malara özel olarak giri~ti~inden,
onun kaleme alm~~~oldu~u yaz~lar~ n suretleri D~~i~leri Bakanl~~~~
Ar~ivinde bulunmuyor. Örne~in, Lord Salisbury'nin Istanbul'daki
Ingiltere Büyükelçisi Mr. Layard'Ia 1878 Nisan~nda yapm~~~oldu~u
yaz~~ malarm suretleri Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~ nda yoktur. Oysa ki
bu yaz~~ malara konu olan yaz~lar~ n, onun amaç ve görü~lerine epeyi
~~~k serptiklerine inan~lmaktad~r 3. Lord Salisbury D~~i~leri Bakanl~~~ndan ayr~ld~ktan sonra, K~br~s Antla~mas~yla ili~ kin oldukça önemli
Ingiliz davran~~m~ n tüm nedenleri konusunda, gerek onun yerini.
alan Bakan~, gerekse D~~i~leri Bakanl~~~~ i~güderlerini (memur) ay" Ingiliz Devlet Ar~ivi, D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri FO. 371/9897/C ~ g 108,
J. W. Headlam - Morley ve W. J. Childs'~ n 4. 12. ~ 924'de kaleme ald~klar~~and~r~.
2 Public Record Office, Foreign Office dosyalar~, siyasal FO. 371.
3 Bu konuda ayd~nlat~c~~ek bilgi için, Londra'da, British Museum'da bulunan
Layard belgelerini incelemek gerektir.
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d~nlat~c~~ herhangi bir belge b~ ralulmanu~t~r. Bakanl~kta, ancak
yay~nlanmak amac~yla kaleme al~nm~~, 30 May~s 1878 tarihli yaz~n~n
sureti bulunmu~tur.
Bununla birlikte, 1878 y~l~~ilkbahar~ndaki genel siyasal durum
iyi biliniyor. Rusya, Türkiye'ye kar~~~sava~a girerek onu yenilgiye
u~ratm~~ ; 1878 y~l~~ ~ubat~ nda Rus ordusu Istanbul kap~lar~na dayanm~~t~. Bunun üzerine Ingiltere yönetimi, Balkanlar, Do~u Akdeniz ve
Asya'daki Ingiliz ç~karlar~n~~korumak için al~nmas~~gerekli ölçemleri
(tedbirleri) dü~ünmek zorunda kal~yordu. Uzun karars~zl~ ktan sonra,
ilk ölçem olarak ~ngiliz donanmas~na Bo~azlardan geçmesi ve Istanbul
dolaylar~ nda demirlemesi buyru~u veriliyordu. 13 ~ubatta Ingiliz
donanmas~~Istanbul'a var~ yor; 3 Martta Türkiye ile Rusya, Aya
Stefano ön antla~mas~n~~imzallyordu. Bu antla~ man~n ko~ullar~~
Ingiltere'ye bildirilmemekle birlikte, içerili~i çok geçmeden ö~reniliyordu. Bunlar, Ingilizlerin kabullenecekleri ko~ullar de~illerdi.
Aya Stefano Antla~mas~ nda, Avrupa'da, Adriyatik ve Ege denizlerine dek uzanacak bir büyük Bulgaristan kurulmas~~kabul ediliyordu.
Bu, Rusya'n~ n Balkanlara, Istanbul'a ve Bo~azlara egemen olmas~~
anlam~ na geliyordu. Asya'da da Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya
verilmesi kabul ediliyordu. Bu da Karadeniz'i bir Rus gölü biçimine
getirecek ve Asya Türkiye'sini Rus etki ve istilâs~na aç~k b~rakacakt~.
Bu nedenlerden ötürü, ~ ngiltere yönetimi, Aya Stefano Antla~mas~n~ n
büyük devletlerden olu~acak bir konferansca incelenmesini talep
ediyordu. Antla~ madaki hemen her hüküm, 1856 Antla~malar~n~~
de~i~tirdi~inden, Ingiltere bu konuda sa~lam bas~yordu, çünkü ~~856'da
kurulan Avrupa düzeninin, öteki yanlar~n görü~leri al~nmadan herhangi bir yanca de~i~ tirilmeyece~i esas olarak kabullenilmi~ti.
Bir konferans ça~r~lsm veya ça~r~lmasm, Ingiliz yönetiminin,
Aya Stefano Antla~mas~ nda kar~~~ ç~kt~~~~hükümleri esasl~~biçimde
saptamas~~gerekiyordu. O s~ralarda ~ ngiltere'nin Hindistan Bakan~~
bulunan Lord Salisbury, 21 Mart 1878'de Ba~bakan Lord Beaconsfield'e gönderdi~i yaz~da, ~ ngiliz dileklerinin neler olmas~~gerekti~i
konusunda görü~lerini k~saca bildiriyordu. Lord Salisbury, Rusya'n~n
Asya'da ülke koparmas~na sava~~tehdidiyle kar~~~konulmasm~~önerrniyor, ama buna kar~~l~ k olarak, Ingiltere'nin tazmini için "örne~in
Lemnos ve K~br~s'ta Ingiltere'ye deniz üssü sa~lanmas~n~ ; Iskenderun
denli bir liman~ n geçici bir süre için bile olsun, moral etkinlik aç~s~ndan
Ingilizlerce i~gal edilmesi gerekti~ini" öne sürüyordu.
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Bu arada ~ ngiliz Kabinesi, 27 Martta önemli bir toplant~~yap~yordu. O s~ralarda Ingiltere D~~i~leri Bakan~~bulunan Lord Derby,
bu toplant~y~~ ~öyle anlat~r:
"Ba~bakan, Kabine toplant~s~nda bize hitaben yapt~~~~konu~mada, bar~~~n bocalama ile sa~lanamayaca~~ n~ ; ola~anüstü
bir durumun meydana geldi~ini ve her devletin kendi kaynaklar~na ba~vurmas~~gerekti~ini; güç dengesinin Akdeniz'de
bozulmu~~oldu~unu; ola~anüstü durum ilan eden bir bildirge
yay~ nlayarak orduyu seferber edece~ini ve ayn~~ zamanda
K~br~s ile Iskenderun'u i~ gal etmek için Hindistan'dan asker
gönderece~ini; böylece Ermenistan'daki (Rus) i~galini etkisiz
b~rakaca~~n~~bildiriyor; bu davran~~ la, Ingiltere'nin Iran
Körfezindeki etkisinin sürdürülece~ini ve Asya'n~n anahtar~~
olan mevzilerin Ingilizlerin elinde olmas~~gerekti~ini sözlerine
ekliyordu. Cairns ve Salisbury Ba~bakan~~destekliyor, her ikisi
de, önerilen plandan bilgileri oldu~unu ve bunu Ba~bakanla
en ince ayr~nt~lar~na dek incelemi~~olduklar~n~~sözleriyle
kamtl~yorlard~ . Kabinenin öteki üyeleri Ba~bakan~~çekinerek
destekliyorlar; ben ise buna kar~~~ ç~k~yordum" 4 .
K~br~s'~n ingilizlerce I~gali Önerisi Ilkin Nas~l Öne
Sürüldü:
~ngiliz gizli belgelerinden anla~~ld~~~na göre, K~br~s'~~i~gal önerisi
çok daha önce, Hint ordusunu Akdeniz'e gönderme plarnyla ili~kin
olarak öne sürülmü~~ve Türkiye'ye kar~~~ do~rudan sald~rganl~~a
giri~ilerek Ada'n~ n sinsi biçimde elde edilmesi dü~ ünülmü~tü. Lord
Derby'nin görevinden çekilmesine neden olu~turan i~te bu plând~ ;
ama bunu izleyen aylarda, plan esash biçimde de~i~tirilmi~ ; o s~rada
D~~i~leri Bakan~~atanan Lord Salisbury'nin elinde melodramatik etkenliklerinden ay~ klanarak, Bakan~n Do~u siyasas~n~n çekirde~i biçimine
konulmu~ tu. Lord Salisbury'ye göre, Aya Stefano Antla~mas~ na ve
Rus gücünün büyük ölçüde yay~ lmas~na kar~~~Ingiliz tutumunun
yaratt~~~~sorun, Avrupa ve Asya sorunu olmak üzere ikiye ay~-diyordu.
Ingilizlere bak~ lacak olursa, Lord Salisbury, her iki sorunda e~it karar
ve ileri görü~lülükle davranm~~t~ r. Onun Avrupa sonuruyla ili~kin
4 Moneypenny and Buckle, Life of Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield),
(Benjamin Disraeli'nin Hayat~) C. VI.
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önerileri, 29 Mart 1878 tarihli yaz~s~nda önemle öne sürülmektedir.
Bu yaz~s~ nda, Lord Salisbury, bir Büyük Bulgaristan yarat~lmas~na
kar~~~gördü~ü nedenleri aç~kl~ kla öne sürer. Büyük Bulgaristan konusunda Ingiltere yaln~z de~ildi: Avusturya—Macaristan Imparatorlu~u= destekleniyordu. Dolay~s~yla bu konuda Lord Salisbury'nin
davran~~lar~~ ba~ar~yla sonuçlamyor; bu ba~ar~s~~30 May~s 1878'de
Rusya ile imzalanan anla~ma ile doruk noktas~na ula~~yordu.
Asya sorunu, Avrupa sorunundan çok de~i~ikti ve bunda Ingiltere tek ba~~ na davranmak zorunda idi. Asya sorunuyla ili~kin siyasa
1878 y~l~~Nisan ve May~s~ nda Lord Salisbury'nin kafas~nda olgunla~~yordu. Bu siyasa, o s~ralarda Istanbul'a yeni atanan Ingiltere Büyükelçisi Mr. Layard'a gönderilen seri mektuplarda ve Ba~bakan Lord
Beaconsfield'in K~ raliçe Victoria'ya gönderdi~i yaz~larda aç~klanmaktad~r. Bu yaz~ lardan anla~~ld~~~na göre, Rusya'n~ n Kars ve Batum'u ele geçirmesini bir sava~~nedeni yapmak görü~üne kar~~~ ç~k~l~yordu. Lord Salisbury, 3 Haziran 1878'de Henry Elliot'a gönderdi~i
yaz~da ~öyle diyordu:
"...Avusturya ile yapt~~~m~ z yaz~~madan do~an ve bize
aç~ k görünen ilk nokta, Türkiye'nin Asya ülkeleri konusunda
o devletten yard~ m görmiyece~imizi gösteriyordu. Avusturya'n~ n bu denli davran~~~~ola~an d~~~~de~ildi, ama bizi, Kars
ve Batum için sava~a girmeye an~k (haz~r) olup olmad~~~ m~z
konusunda karar vermeye zorluyordu. Böyle bir sava~a girmeyi dilemiyorduk, çünkü Kars ve Batum'u ald~~~m~z zaman,
onlar~~savunam~yacaksak, hiçbir ~ey yapmam~~~say~lacakt~ k.
Türk Imparatorlu~unun geriye kalan bölü~ü ad~na, Türkiye'nin Kuzey—Do~u s~n~r~n~~savunmaya kalk~~sak, bu ülkeler,
zaten ilk bak~~ ta sonucu ku~ kulu bir sava~~~gerektirecek kadar
de~erli mi idiler? Bize ba~ ka bir devlet de yard~mc~~olsa,
sorun de~i~ ik bir biçim alabilirdi; ama yaln~z kald~~~m~za
göre, Ermenistan'daki (Rus) istil'alarma kar~~~sava~a girece~imize, Türkiye'nin Asya'daki ülkelerini koruyacak ölçemler (henüz bütünlenmedi) almay~~daha uygun bulduk" 5.
Ortadaki sorun, Rus sald~rganl~~lyla ili~ kin tehlikeyi önleyici
ba~ ka bir araç bulmakt~. Bu da, Türkiye'nin Asya'daki ülkelerini
(Salisbury Markisi
6 Lady Gwendolen Cecil, Life of Robert, Marquis of Salisbwy
Robert'in Hayat~ ), C. II.
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savunmak amac~yla Ingiltere ile Türkiye aras~nda bir ittifak kurmakla
olanakh idi; ama bu ittifak~n etken olabilmesi için ya Asya topraklar~~
üzerinde veya bu topraklara yak~n bir yerde Ingiliz ordu ve donanmas~= bir üssü bulunmas~~gerekiyordu. Böyle bir üs de K~ br~s'tan
ba~ka nerde bulunabilirdi? Lord Salisbury'nin 2 May~s 1878'de
Istanbul'daki Ingiliz Büyükelçisi Mr. Layard'a gönderdi~i ~u yaz~~
oldukça ilginçtir:
"Ruslar~n Kars'ta bulunu~lar~ , Iran, ~rak (Mesopotamya)
ve Suriye'nin, bak~~larm~~ Kuzeye çevirmelerine neden olacak. Daha sonra bu ülkelerde Rus yanda~~~bir parti do~acak
—düzensizlilder ba~gösterecek— ve Bâblâli'nin yönetici c~l~z
gücü gere~inden çok gerilecek. Bunu bir kar~~~kl~k izleyecek.
Ruslar Bâblâlryi güçsüz b~rakarak Osmanl~~ illerini Rus
etkisi alt~na almak için bu durumdan yararlanmaya çal~~acaklar. Bu parçalanmaya ancak Ingiltere'nin orada varl~~~~
engel olabilir. Bâblâlryle bir savunma pakt~~yapabilece~imiz
ve onun Asya'daki Imparatorlugunu Rusya'n~n sald~r~lar~na
kar~~~savunmas~na yard~mc~~olabilece~imiz görü~ündeyim;
ama bu konuda kesinlikle söz söyleyemem, çünkü görü~tü~üm
i~~arkada~lar~m bu konuda benimle oyda~~olmakla birlikte,
Kabinenin bunu oylayaca~~na emin de~ilim. Böyle bir
ölçernin (tedbir), Rusya'n~ n daha çok sald~rganl~ kta bulunmas~n~~önleyece~ini ve korktu~um gibi, Bat~~Asya sakinlerinin
Rusya'ya do~ru yönelmelerine bir set çekece~ini san~yorum;
ama bu denli bir üstlenmeyi güçlendirmek veya de~erlendirmek için Levant'ta (Do~u Akdeniz) bir limana sahip
olmak kesinlikle gerekmektedir. Bu denli koruyuculu~u Malta
gibi uzak bir üstten uygulamaya çal~~mak gülünç olacakt~r" 6.
9 May~sta gönderdi~i yaz~da ise ~öyle diyordu:
"Türk, kendi topraklar~~ üzerindeki Rus ordusundan kurtulur
kurtulmaz, Asya'daki Imparatorlu~unun bütünlü~ünü korumak sorununu çözümlemek zorunda kalacakt~r... Yaln~z
kendi gücüne güvenirse, kimse onun direni~~gücüne inanmayacakt~r. Ço~u kez yenilgiye ilgi-at~lm~~t~r. Araplarla Asyal~lar, gelece~in adam~~olarak Rusa bakacaklard~r. Türk'ün
e

A.g.e., s. 266 vd.
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tek çaresi, büyük bir devletin ba~la~~~~~olmakt~r — o devlet
de Ingiltere'dir. ~ngiltere böyle bir ba~la~maya yana~abilir mi? Bu konuda henüz güvenlikle konu~amam, ama
yana~abilir kan~s~nday~m. ~ngiltere için Asya Türkiye'sinin
sorunu, Avrupa Türkiye'sinin sorunundan çok de~i~iktir.
Asya H~ristiyanlar' için olanakl~~tek de~i~iklik, do~rudan Rus
yönetimine tabi olmakt~ r. Özerklik — genç ve mücadeleci
uyruklar v.s. — söz konusu olamaz; ama do~rudan Rus
yönetimi alt~nda olmaktan kimse ho~lanm~yor; hele de~i~ik
usulleri olan H~ristiyanlar için Rus yönetimi, akla gelecek
yönetimlerin en zorbas~d~r. Dahas~, H~ristiyanlar ad~na bile
olsa, Ruslar~n daha çok ilerlemelerine direnmede Ingiltere'yi
hiçbir insanc~l duygu engelleyemez. Zaten Asya Türkiye'sindeki nüfusun büyük ço~unlu~u Müslüman olup, Türk
yönetimini, bizim yönetimimiz d~~~nda, öteki herhangi bir
Müslüman yönetimi kadar ho~~görüyorlar. Sonra, Avrupa
Türkiye'sindeki illerde Rus etkisi oranla olanak d~~~~ve dolayl~~
bir kötü durum say~labilirken, onun Suriye ve Mesopotamya
(~rak) üzerindeki etkisi oldukça utand~r~c~~bir durum yaratacak ve Ba~dat'~n Bombay'la ili~ki kurmas~~üzerine, bizim
Hindistan üzerindeki etkimizi daha da güçle~ tirecek. Dolay~s~yla, Ingiltere'nin bu denli bir savunma pakt~~imzalamayabilece~i sonucuna varaca~~~konusunda umutsuzlu~a kap~lm~yorum. Ama bu amaçla, daha önce de dedi~im gibi,
Ingiltere'nin Malta'dan çok daha yak~n bir yerde bulunmas~~kesinlikle gerekmektedir ve bundan kaçm~ lamaz".
Ba~bakan Lord Beaconsfield de 5 May~s 1878'de K~raliçe Victoria'ya ~u yaz~y~~gönderiyordu:
"Bâblâii, K~br~s'~~Majestenize verirse ve ayn~~zamanda Ingiltere, Türkiye ile bir savunma pakt~~imzalayarak Asya Türkiye'sini Rus istilâsma kar~~~koruyuculu~u alt~na al~rsa,
Akdeniz'deki Ingiliz gücü o bölgede salt biçimde geni~leyecek ve Majestenizin Hindistan Imparatorlu~u büyük
ölçüde güçle~mi~~olacakt~r. K~br~s, Bat~~Asya'n~n anahtar~d~r.
Böyle bir anla~ ma, Avrupa Türkiye'sini de büyük ölçüde
güçlendirecek ve bir tüm olarak Türkiye, sava~tan önceki
durumuna oranla, Rusya'ya kar~~~daha güçlü bir engel
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olacakt~r. Bu siyasa uygula~ursa (ve uygulanmal~d~r), Majestenizin Imparatorlar-aras~~koalisyondan da korkmaya bir
neden olmayacakt~r. Bu anla~ma, Majestenizin Hindistan
Imparatorlu~unu Ingiltere ile birle~tirecektir. Lord Beaconsfield yak~ nda huzurunuza kabul edilece~inden, bu önemli
konunun görü~ülmesini o güne dek erteleyecektir".
Abdül Hamit, K~br~s'~~48 Saat Içinde Ingiltere'ye Nas~l
Kiralad~~
Türkiye ile Ingiltere aras~nda bir savunma pakt~~imzalanmas~~
projesini Ingiliz Kabinesi 16 May~s 1878'de onayhyor; ayn~~gün
kaleme al~narak Istanbul'daki Ingiliz Büyükelçisi Mr. Layard'a
gönderilen yaz~da ~öyle anlat~l~yordu:
"Iki ko~ul gerekli görülüyor: savunma paktmuz~n herhangi
bir de~eri olabilmesi için, içi~lerimizdeki ayr~l~klar bizi engellememeli; Asya'da uyan~ k davranarak yard~mda bulunabilmemiz için bize her çe~it kolayl~k gösterilmelidir. Birinci
amac~~yerine getirebilmemiz için, Bâblâll, Asya'daki H~ristiyanlar~n iyi biçimde yönetilecekleri konusunda antla~mada
(Aya Stefano) Rusya'ya verilen güvence gibi bize güvence
vermeli ve bu yerine getirilmez ve suistimal olursa, Bab~all'ye ö~üt vermek veya onu k~namak için bize özel ayr~cahk
hakk~~tammal~d~r. Ikinci amac~~gerçekle~tirebilmemiz için,
Bâb~âli bize K~br~s'~~ i~gal yetkisi vermelidir. K~br~s'~n i~galimizde bulunmas~, Anadolu ve Suriye'ye yak~nl~~~~bak~m~ndan
çifte yararl~~olacak; aç~ktan aç~~a dü~manca davran~~ta
bulunmadan ve Avrupa'n~n bar~~~n~~bozmadan, sava~~gereçlerini ve gerekirse Anadolu ve Suriye'deki askeri harekât
için gerekli askerleri bir yerde toplamam~za yard~mc~~olacak;
öte yandan, ana topraklar üzerinde bize üs verilmesinin öteki
devletler aras~nda yarataca~~~k~skançl~~a yol açmayacakt~r.
K~br~s'~~Bâb~ân'ye kar~~~dü~manca davram~larda veya Türkiye'nin bölü~ülmesine yol açacak bir biçimde kullanacak
de~iliz. Onu, Asya Imparatorlu~unu Rusya'ya kar~~~savunmay~~üstlendi~imiz anla~man~ n çerçevesi içinde i~galimizde
bulunduracak; bunun, Ruslar~ n Ermenistan'daki istilâla7
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r~n~ n bir sonucu oldu~unu; Rus sald~rganl~~~~sona erer ermez,
savunma pakt~m~z~n ve K~br~s'~~ i~ galimizin sona erece~ini
kesinlikle ~art ko~aca~~z". 8
1878 y~l~~May~s~n~ n sonuna do~ru bunal~ml~~bir durum meydana
geliyordu. K~br~s Antla~mas~, Lord Salisbury'nin ve belki Lord Beaconsfield'in akl~ nda tüm durumun anahtar~~olarak görülüyordu. Avrupa
sorununda Rusya ile yap~lmakta olan anla~ ma bütünlenmek üzere
olmakla birlikte, anla~man~ n Asya ile ilgili bölümünde bir anla~maya
var~lmadan önce imzalanam~yordu. Asya projesi ba~ar~s~zl~~a u~rarsa,
Berlin Kongresinin dayana~~~olan tüm plan suya dü~mü~~olacakt~.
Bu durum, 23 May~sta Mr. Layard'a telyaz~s~yla gönderilen resmi
yönergeden anla~~ lmaktad~r. K~br~s Antla~maRyla ili~ kin öneriyi
kabullenmesi için Padi~ah Abdülhamit'e 48 saat süreli bir kesin
öneri (ültimatom) verilmi~ti. Bunu kabullenmezse, Ingiltere, dostlu~unu geri çekecek ve bunun sonucu olarak tüm Osmanl~~Imparatorlu~u bölü~ ülecekti. Istanbul'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Mr. Layard'a
gönderilen yönerge ~öyle idi:
"Padi~aha, Asya'daki ülkelerinin gelece~ini güvence alt~na
alabilmek için oldukça gizli olarak ~u savunma antla~masm~~
öneriniz : Gelecekteki herhangi bir tarihte, Rusya, Padi~ah~n
kesin Bar~~~Antla~mas~yla saptanan Asya'daki ülkelerinin
herhangi bir bölü~ünü ele geçirmeye çal~~~rsa, Ingiltere,
bu ülkeleri silah gücüyle savunmada Padi~aha yard~mc~~
olacakt~r. Buna kar~~l~ k olarak, Padi~ah, Babialf nin Ermenistan'daki H~ristiyan uyruklarm~ n yönetiminde gerekli devrimleri, daha sonra iki devlet aras~nda anla~ maya var~laca~~~
biçimde uygulamak konusunda Ingiltere'ye söz verir ve
Ingiltere'nin kendi üstlenmelerini yerine getirmesi yolunda
gerekli ölçemleri alabilmesi için, K~br~s adas~n~ n Ingiltere'ce
i~ gal edilerek yönetilmesini kabullenir. K~y~ya yak~n bir yerde
güçlü bir üssü yoksa, Ingiltere'nin Suriye ve Anadolu'yu
gerekti~i biçimde korumas~ ; bu iki ülkenin istilaya u~ramalar~na f~ rsat - vermemesi veya oralarda patlamas~~olanakl~~
ayaklanmay~~etkisiz b~rakmas~~için gerekli asker ve sava~~gerecini tam zaman~ nda biriktirmesi olanak d~~~d~r. Ingilizlerin
K~br~s'ta bulunmalar~, Padi~ah~ n, Suriye ve Irak'ta son
8
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olaylardan sonra epeyi sars~ lan yetkisini daha çok güçlendirecektir. Ingiltere, Bâblâlryi daha yoksul bir duruma
dü~ürmeyi dile medi~inden, Ada'n~n y~ll~k gideri kar~~land~ ktan sonra geriye kalan gelirini ona vermeye haz~rd~r.
Bu ittifak antla~mas~, Rusya'n~ n Kars ve Ermenistan'da
istilâ etti~i öteki ülkeleri geri vermemesine ba~l~~olacakt~r.
Bu ülkeler geri verilirse, K~br~s bo~alt~lacak ve bu antla~ma
sona erecektir. Bu ko~ullar~ n ivedilikle kabulü için tüm
gücünüzü harcay~n~z. Bu antla~man~n, Padi~ah~n ordusuna
er sa~layan Asya Türkiye'sini güvenlik alt~na ald~~~na de~ininiz ve Padi~ah, Ingiltere'nin iyi niyetinden yararlanmay~~
sürdürmeyi dilerse, ko~ullar~n ivedilikle kabulü gerekti~ini
bildiriniz. ~imdiki f~rsat yitirilirse bir kez daha asla tekrarlanamaz. Rus ordusunun Istanbul'dan çekilmesine, özerk
Bulgaristan'~n ya Balkanlar~n Kuzeyine s~k~~t~r~lmas~na veya büsbütün ortadan kalkmas~ na yol açacak bir anla~ma
imzalamak üzereyiz. Padi~ah, yukar~daki ko~ullar~~kabullenmezse, bu görü~meler derhal yar~ da kesilecek ve bunun sonucu
olarak Istanbul istilâ edilecek, Imparatorluk bölü~ ülecektir.
Padi~ah~, yaln~z Ruslar~n de~il, öteki devletlerin de diledikleri
bu kötü durumdan ancak Ingiltere'nin dostlu~u kurtarabilir;
ama Padi~ah, Ingiltere'ye, Asya'daki Imparato, lu~unu bu
ko~ullara dayanan bir ittifak gere~ince korumas~na izin vermezse, Ingiltere her türlü yard~ mdan vazgeçecektir. Pazar
ak~am~ndan geç olmamak üzere, bu ko~ullara dayanan
yaz~l~~bir üstlenme vermesi gerekti~i konusunda Padi~ah~~
uyar~n~z ve bu konuda salt gizlilikle davran~n~z".
25 May~s 1878, Pazar günü, Mr. Layard, Lord Salisbury'ye
gönderdi~i kar~~l~kta, Padi~ah~n önerilen antla~may~~kabullendi~ini
bildiriyor; Lord Salisbury de, 30 May~sda Rusya ile gizli bir anla~ma
imzahyordu. Bu anla~mada o s~ralarda bellisiz olan ~u paragraf K~br~s
Antla~mas~na de~iniyordu:
"Majeste K~raliçe Yönetimi- (Ingiltere), Rus Imparatorunun
Batum liman~m i~gal etme ve Ermenistan'da fethetti~i ülkeleri koruma dile~ine kar~~~ç~kmamay~~kabullenmekle birlikte,
Rus s~n~r~n~n bu biçimde geni~letilmesinden, ileride, Asya
Türkiye'sindeki nüfusun düzenini tehdit edici tehlikeler
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ba~göstermesi olas~l~~~n~~kendi kendilerinden gizlemiyorlar.
Ama Majeste K~raliçe Yönetimi, bundan böyle büyük ölçüde
Ingiltere'ye dü~ecek olan (d'une mesure speciale) Osmanl~~
imparatorlu~unu bu tehlikeye kar~~~koruma görevinin, Avrupa'y~~yeni bir sava~~n felâketine sürüklemeyecek biçimde
yerine getirilebilece~i kan~s~ndad~r".
K~br~s Antla~mas~yla ili~kin kimi küçük noktalar telyaz~~mas~~
sonunda düzeltildikten sonra, Mr. Layard, 4 Haziran 1878'de antla~may~~imzahyordu. Bu arada Lord Salisbury, Ingiliz yönetiminin
bu denli bir antla~may~~imzalamas~n~n nedenlerini aç~klamaya
çal~~an uzun bir yaz~~kaleme alarak Mr. Layard'a gönderiyordu.
Kendi eliyle yazd~~~~bu yaz~, 30 May~sda — yani Padi~ah~n antla~may~~
kabulünden çok sonra—bütünlenmi~ti; ama ayn~~gün gönderilmedi~i ve
antla~mamn imzaland~~~~günden sonra Istanbul'a ula~t~~~~anla~~l~yor.
Lord Salisbury'nin Mr. Layard'a gönderdi~i yaz~n~n özeti ~öyledir :
"Bir süreden beri ~ngiltere ile Rusya aras~nda yap~lan görü~melerde, Avrupa Türkiye'siyle ili~kin Aya Stefano Antla~mas~~
maddeleri, öteki Avrupa devletlerinin ve özellikle Ingiltere'nin
gkarlanyla ba~da~~r biçimde de~i~tirilecekir; ama bunlar
Asya Türkiye'sini kapsam~yacakt~r. Rusya, Bâblân'nin kendine
verdi~i Batum'dan ve Arakslar~n Kuzeyindeki istihkâmlardan
çekilmeyi dilemiyor. Ingiliz yönetimi, bu durumun Osmanl~~
Imparatorlu~unun Asya ülkeleri ve bu ülkelerdeki durumdan
etkilenen Ingiliz ç~karlar~~üzerindeki etkinliklerini inceliyor.
Ingiliz yönetimi bu durum önünde ilgisiz kalamaz. Osmanl~~
yönetiminin yenilgiye u~rat~lmas~~tüm imparatorlu~un çökmesine yol açabilir. Rusya; Batum, Ardahan ve Kars'~~geri
vermezse, bu, Bâblâli'nin Asya'daki ülkeleri üzerinde Rus
etkisinin geni~lemesine yol açacakt~r. Bu durum Do~u'daki
ç~karlar~m~z~~etkileyebilece~inden buna izin veremeyiz. Bununla birlikte, Bâb~â'llye yitirdi~i ülkeleri geri kazand~rmak
için pahal~ya mal olacak bir sava~~~üstlenemeyiz; ama Türkiye,
illerini koruyacak güçlü bir devletin yard~m~na gereksiniyor.
Bu devlet de, iki ko~ulla ancak Ingiltere olabilir. Ko~ullardan
biri, Asya ülkelerindeki yönetimde devrim yapmal~ ; ikincisi,
Anadolu'ya yak~n yerde bir ingiliz üssü kurulmal~d~r".
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Yaz~n~n son k~sm~, yukar~da aynen verilen K~br~s Antla~mas~n~n I.
maddesinde oldu~u gibidir.
K~br~s Antla~mas~na ek olarak ~~Temmuz 1878'de ~u alt~~madde
kabul ediliyordu:
"a) K~br~s'ta Islam dinsel yarg~tay~~(mahkemesi)'nin çal~~malar~~sürdürülücek;
Evkaf mülkü yönetilecek;
K~br~s giderinden artan gelir Bâblâlrye ödenecek;
ç) K~br~s'taki Osmanl~~hanedan~~veya Devletine ait araziyi
Padi~ah satabilecek veya icar edebilecek 9 ;
Ingiliz yönetimi, kamu amaçlar~~için arsa istimlâk edebilecek, (ve büyük siyasal önemi olan)
Rusya, son sava~ta fethetti~i Kars'~~ve Ermenistan'daki
öteki ülkeleri Türkiye'ye geri verirse, K~br~s Adas~~Ingiltere'ce bo~alt~lacak ve 4 Haziran 1878 tarihli Antla~ma
sona erecektir".
Anla~~lan, K~br~s Antla~mas~~kaleme al~n~rken, bu son madde yamlg~yla gözden kaçm~~t~ ; ama 23 May~s 1878 tarihli telyaz~s~nda buna
de~inilmektedir.
~ngiliz - Frans~z ili~kileri ve K~br~s:

K~br~s Antla~mas~~konusunda büyük gizlilikle davran~lm~~t~ ;
ancak Lord Salisbury'nin Kont Shouvalov'a biraz bilgi verdi~i san~lmaktad~ r. 7 Temmuz 1878'de, Berlin Kongresi sona ermeden biraz
önce, Lord Salisbury, Paris'deki ~ngiliz diplomatik temsilcisi Mr.
Waddington'a gönderdi~i resmi ve gizli bir yaz~ya antla~man~n
suretini de ili~tiriyordu, çünkü K~br~s'~n Ingilizlerce i~galini Frans~zlar~n Suriye'deki imtiyazl~~durumlar~na bir tehlike olarak görmeleri
olas~l~~~~vard~. Lord Salisbury bu yaz~da ~öyle diyordu:
"M~s~r'~~i~gal etmesi veya hiç olmazsa Süvey~~Kanal~n~n s~n~rlar~n~~ele geçirmesi için Majeste K~raliçe Yönetimine (Ingiltere) birçok yanlardan sürekli önerilerde bulunuldu~unu Ekselans~n~z iyi biliyorlar. Böyle bir davran~~~Ingiliz ç~karlar~na
9 3. 2. 1879'da Bâb~âli, y~lda 5.000 sterlin tutar~nda bir ödeme kar~~l~~~~olarak
bu ko~uldan vazgeçiyordu.
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kar~~~olmayabilir ve maddi bir güçlük yaratmayabilir; ama
Majeste K~raliçe Yönetimi böyle bir siyasaya asla yana~mam~~t~r. Bu denli bir davran~~~n Frans~z kamusunca ho~~kar~~lanmayaca~~~yolunda Frans~z yönetimince uyar~lm~~~bulunuyoruz.
Biz, bugünkü ko~ullar içinde onlar~n bu denli kar~~~ç~kmalarm~~
(itirazlar~n~) akla yak~n (makul) buluyoruz. Dolay~s~yla,
Majeste K~raliçe Yönetimi, o denli tüm önerilere kulaklar~n~~
t~kam~~t~r. Ayn~~biçimde, Suriye k~y~s~nda Iskenderun denli
bir liman~~i~gal etmeye üstelenmi~tir, ama, böyle bir davran~~~n, ne kadar dikkatle uygulan~rsa uygulans~n, halklar~n bugünkü duygular~~gözönüne al~n~rsa, Bat~~Asya'da toprak elde
etme çabas~~olarak yanl~~~biçimde aç~mlanaca~~n~~sezdi ve kendi dü~üncelerinde olmayan düzenler çevirmekle suçland~r~lmaBu nedenle, Ingiliz yönetimi, yararlar~~daha az
y~~
olan ama gene de amaca yard~m eden ve yukar~da sözünü
etti~im aksakl~klar~~olmayan bir üssü geçici bir süre için i~gali
Padi~ahtan kabul etmeyi ye~~tutmu~tur. I~galin ne kadar
sürece~ini önceden tahmin etmek olanaks~zd~r, ama Majeste
K~raliçe Yönetimi, Rus devlet adamlar~n~n, elde ettikleri ülkenin pahal~~ve verimsiz oldu~una kani olarak ve bu ülkeleri
daha çok fetihlere giri~mede bir s~çrama tahtas~~gibi kullanmakla ilgili planlar~n bo~una oldu~unu anlayarak, yarars~zca
fethedilen bu topraklardan vazgeçeceklerini umut eder"1°.
Mr. Waddington, bu yaz~n~n içindekilerini Frans~z yönetiminin
dikkatine sunarken, Suriye'deki Frans~z ç~karlar~n~n önemine de
de~iniyor ve Lord Salisbury'nin, "gerek M~s~r'~n, gerek Süvey~~
Kanal~~ k~y~larm~n, gerekse Asya k~t'as~nda herhangi bir ülkenin
edirr~sel biçimde i~galine yönelik bir siyasaya" kendi yönetimi ad~ na
kar~~~ç~kt~~~n~~belirtiyordu.
ingilizlerin K~br~s'a Ç~k~~lar~ :
K~br~s Antla~mas~~8 Temmuz 1878'de kamuya duyurulduktan
hemen sonra, Lord John Hay komutas~ndaki bir Ingiliz filosu Lârnaka
liman~nda görünüyor; adan~n yönetimi ~~~~Temmuzda resmen Ingilizlere devrediliyordu. K~br~s Antla~mas~n~n yay~nlanmas~~ve K~br~s'~n
ivedilikle i~gali, Ingiltere'de oldu~u kadar dünyan~n öteki yerlerinde
1°
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de sansasyon yarat~yordu. Genellikle Ingiliz kamuoyu görünürde
bu antla~mar onayl~yordu; ama uzun süren siyasal bunal~m s~ras~nda
ulusalc~lar (Nasyonalist) gürültü kopanyorlard~, çünkü K~br~s Antla~mas~~aç~klanmadan önce Berlin uzla~mann~n öteki bölümlerinden
memnun görünmüyorlar& Ingiltere Ba~bakan~~Lord Beaconsfield'in
"onurlu bir bar~~" sa~land~~~n~~iddia etmesine büyük ölçüde yard~mc~~
olan K~br~s Antla~ man idi; ama Liberal Parti önderlerinden (Türk
dü~man~) Gladstone, bu antla~may~~"ç~lg~nl~k" olarak niteliyordu.
Bununla birlikte, zo y~l önce Iyonya Adalar~n~ n (Yedi Adalar) gönüllü olarak Yunanistan'a verilmelerini Ingiltere'nin siyasal çürüklü~üne atfeden Prens Bismarck, K~br~s Antla~mas~m alk~~hyordu.
~ngilizler Daha Önce de K~br~s'a Göz Dikmi~lerdi :
Ingiltere'nin K~br~s'~~ele geçirmesiyle ili~kin öneri yeni de~ildi.
Osmanl~—Rus bunal~m~~hiç ba~göstermese bile, Ingiltere'nin Do~u
Akdeniz (Levant)'deki durumunu güçlendirmek, Suriye ve Irak'taki
geli~meleri uygun bir yerden izlemek ve böylece Hindistan yolunu
güvenlik alt~nda tutmak istiyece~i Ingiliz gizli belgelerinden saptanmaktad~r. 1830 y~l~ndan Süvey~~Kanal~= aç~ld~~~~tarihe dek, Akdeniz'den Iran Körfezine kadar uzanarak Hindistan'la sür'atli ula~t~rma hatlar~~sa~layacak bir demiryolu kurulmas~~sorunu vakit vakit
Ingiliz yönetiminin dikkatini al~yordu. 1830 ile 1840 aras~nda bu
proje yeni ve çekici bir plan olarak kabul ediliyordu. 1835'te Ingiliz
yönetimince görevlendirilen General Chesney ve F~rat Mesaha Ara~t~rma Ekibi, demiryolunun izleyece~i istikameti çizmi~ti. Bu proje,
1830 ile 1840 aras~nda, Ingiltere Parlamentosunda ço~u kez görü~ülmü~, bu konuda bas~nda birçok yaz~lar yay~nlanm~~~ve Ingiliz kamusunun dü~ünü (hayalini) fethetmi~ti.
Lord Salisbury ve Lord Beaconsfield, Lemnos veya K~ br~s'ta
bir deniz üssü bulundurman~n önemini çoktan kavranu~lard~. Lemnos
veya K~br~s'da bir deniz üssüne sahip olmak ve Iskenderun'u geçici
bir süre için i~gal etmek, özellikle Lord Salisbury için yeni bir görü~~
de~ildi. Do~u denizlerinde Ingiltere'nin etkisini sa~lamakta araç
olacak stratejik bir yerin ele geçirilmesi sorunu, 1878 y~l~~Mart ay~nda
~ngiliz Kabinesini çok u~ra~t~r~yordu. Ayn~~sorun, çok daha önceden
Lord Salisbury'nin dü~üncelerine egemen olmu~tu. Bir y~ldan çok
bir süre önce Lord Salisbury Istanbul'da iken, Osmanl~~imparatorlu~unun çökmesi halinde bunu al~nmas~~gereken bir ölçem olarak
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tart~~m~~t~. Ingiliz istihbarat servisinde görevli olan ve o s~ralarda
Istanbul'da bulunan çok güvendi~i Albay Home, bu amaçla K~br~s'~~
önermi~ti — veya kendi aralar~nda görü~ ürlerken K~br~s söz konusu
edilmi~ti—. Bu görü~te o kadar ileri gidilmi~ ti ki, Lord Salisbury, ona,
bu aç~dan K~br~s'la ilgili olarak ara~t~rma yap~p kendisine rapor
göndermesini yönermi~ ti; ama Albay Home ba~ ka bir göreve atand~~~ndan bu yönergeyi yerine getirememi~ti n. Gene 1878 y~l~~Mart~ nda, Lord Salisbury, Hindistan Bakan~~iken, bir Ingiliz subay~n~,
durumu ivedilikle ve gizlice yerinde ara~t~rmakla görevlendirmi~ti.
Lord Beaconsfield'in de ayn~~görü~te oldu~u ku~ku götürmüyor.
1830 y~l~nda henüz 26 ya~~ nda olan ve Benjamin Disraeli olarak bilinen bu Ingiliz devlet adam~~ K~br~s'~~ziyaret ediyor; orda yaln~z
bir gün kalmakla birlikte, Ada hakk~ndaki izlenimlerini romantik
biçimde ve takdirle anlat~yordu. K~br~s'tan sonra Beyrut, Suriye,
Kudüs ve Filistin'in (Israel) öteki yerlerini de gezen Disraeli, bir
Musevi olarak büyük ölçüde etkileniyor; bu gezilerden edindi~i
izlenimleri, 15 y~l sonra kaleme ald~~~~ Tancred adl~~bir romanda dile
getiriyordu.
1831 y~l~nda M~s~ r Hidivi Mehmet Ali'nin ordular~, o~lu Ibrahim Pa~a'n~n komutas~nda Suriye'yi istilâya ba~l~yorlard~ . Fransa'n~n
Mehmet Ali'yi tüm gücüyle destekledi~i, ~ngiltere ile Avusturya'n~n
daha sonra Padi~aha silah yard~m~nda bulunduklar~~bu sava~, 4 Kas~m
184o'da Akkâ'mn karma bir Ingiliz, Avusturyal~~ve Türk filosunca
bombalanarak ele geçirilmesi üzerine hemen hemen sona eriyordu.
Bu evrede ve bunu izleyen uzun y~llar zarf~ nda Suriye ve Filistin,
her türlü siyasal ve dinsel aç~ dan, Osmanl~~Imparatorlu~-'~mun önemli
bir bölü~ü olarak, Hindistan'a dek uzanan en k~sa yola sahip, Do~u'nun anahtarm~~elinde tutan, Frans~z ve Ingiliz ç~karlar~n~n çat~~d~~~~bir ülke ve Incil'de ad~~geçen kehanet ve yerlerin sahibi olarak
Ingiltere'de~~büyük önem ve dikkat topluyordu. Ingiliz ö~elerinin
dima~~n~~~u soru kurcallyordu : "Akkâ ele geçirildikten sonra, Filistin
ko~ ulsuz olarak Türk yönetimine verilmeli midir, yoksa daha iyi bir
yönetim sistemine yol açacak kimi devrimler mi yap~lmal~d~r?" Zaten
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bu sorularda, Ingiliz bas~mn~ n bir k~sm~, Filistin'in Musevilere "geri
verilmesi" konusunda bir kampanya açm~~~bulunuyordu 12 .
M~s~ r'~ n geri çekilmesi ve Filistin'deki ~ngiliz ç~karlar~, oldukça
acayip bir öneride bulunulmas~ na neden olu~turmu~ tu. Bu öneriye
göre, Ingiltere, M~s~rl~lar~~Osmanl~~Imparatorlu~u ülkelerinden ç~kararak Suriye'yi geri ald~~~~için, tazminat olarak K~ br~s ve Akkâ'y~~
almal~~idi. Bu öneri Ingiltere'de kamuoyunun büyük bölü~ünce
destekleniyordu. Öne sürülen görü~ lere göre, Ingiltere'nin bu iki
yeri almas~, Suriye ve Filistin'in gelecekteki güvenli~ini koruyacak,
Osmanl~~Imparatorlu~undaki halklara güvenlik verecek ve Imparatorlu~a denge sa~layacakt~.
Disraeli ile Lord Salisbury'nin 1878'de K~br~s'~n i~galinden yana
öne sürdükleri görü~ler, ~~84o-4 ~~y~llar~ nda öne sürülen görü~lere büyük
ölçüde benzemektedirler. Bu Ingiliz devlet adamlar~~1878'de siyasalar~ m çizerlerken, 1840-41 y~llar~ nda öne sürülen, ama uluslararas~~
k~skançl~klar~ n sonuçsuz b~rakt~~~~önerilerden görünürde epeyi esinlenmi~lerdi. Sonra, daha önce öne sürülen önerileri cesaretle kabullenip
uygulamada, bunlar~n geçmi~ te kamuoyunca büyük ölçüde onaylanm~~~olduklar~n~~görerek, o s~ rada onaylanmalar~~olas~l~~~n~n büyük
Oldu~unu umut etmi~~olmalar~~olanakl~d~r.
Ingilizlerin 1840 y~l~nda yapmak istedikleri i~ galin nedeni, Ziyonizmin amaçlar~ndan de~i~ik de~ildir. Ingiltere, K~hr~s'la Akkâ'y~~
i~gal ederse, Musevilerin Filistin'e götürüleceklerine ve "Incildeki
gerçe~in Kutsal Topraklara dönece~ine" inan~yorlard~. O s~ralarda
Ingiltere'de bu görü~ lere büyük ölçüde önem verildi~i anla~~lmaktad~ r. Disraeli, Ingiltere K~br~s'~~al~ rsa, ergeç Filistin'le Suriye'nin de
Ingiliz etkisi alt~na girece~ini umut ediyordu.
K~br~ s ingiltere'ye Ilhak Ediliyor:
K~br~s Antla~mas~ nda öngörülen büyük proje gerçekle~emedi.
Çok geçmeden Lord Beaconsfield'in Kabinesi dü~üyor (188o), Türk
dü~man~~Liberal Parti yönetimi erke (iktidara) geliyordu. Gene çok
geçmeden Ingiltere M~s~ r'~~ i~gal ediyor, K~br~s'~ n önemi arka plana
dü~üyordu. M~s~r'~n i~gal edilmesi üzerine meydana gelen askeri ve
12 Sokolow, Histoty of Zionism (Ziyonizmin Tarihi), C. I, bölüm XIX vd.;
ayr. bkz. Times gazetesi, Londra, g. 3. 1840 ve 17. 8. 1840; Globe gazetesi, 31. 6.
~~84o.
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diplomatik sorunlar aras~ nda bunalan Ingiltere, K~br~s ve Anadolu
ile gerekti~i gibi ilgilenememeye ba~l~yordu.
Ingiliz yönetiminin ilk 26 y~l~~ s~ras~nda K~br~s'da pek büyük
geli~meler kaydedilmemi~ ; Adan~n askeri bir üs olarak geli~tirilmesine
önem verilmemi~ ; dahas~, Magosa liman~nda bile pek az geli~me
kaydedilmi~ti. Ingilizler Adaya pek az veya hiç para harcamay~~
dilemiyor, K~br~s'~~kendi gelirine göre yönetmeye çah~~yorlard~ ; ama
K~br~s Antla~mas~~imzalan~rken Ingilizler Osmanl~~yönetimine y~lda
£ 95.000 sterlin haraç ödemeyi kabullenmi~lerdi. Bu para K~br~s'dan
toplan~yordu.
1914'de Türkiye Ingiltere'ye kar~~~sava~a girerken, Ingilizler,
5 Kas~m 19 ~~4'de yay~nlad~klar~~bir K~ral Fermanlyla Ada'y~~Ingiltere'ye ilhak ederek bir sömürge gibi yönetmeye ba~l~yorlar; 26 Temmuz
1923'de imzalanan Lozan Antla~mas~yla Türkiye, Ingiltere'nin K~br~s'ta yaratt~~~~bu olupbittiyi kabullenmek zorunda kal~yordu.

