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KIBRIS TÜRKLER~N~N MEN~E~~

Genellikle san~ l~r ki, Türkler 157I'de K~ br~s'~~ fethetmekle, onu Yunanl~lardan "çalm~~lard~ r". Halbuki bu tarihte, Bizans Rum imparatorlu~u sona ereli bir yüzy~ ldan fazla olmu~~ve K~br~s da yakla~~ k üç yüz y~ldanberi
Bat~~ Avrupa'n~n egemenli~i alt~nda ya~amakta idi (Önce Lusignan ~övalyeleri ve sonra da Venedikliler).
Bazan da, K~br~ s Türklerinin, sonradan geldikleri için ada ile ba~lant~lar~n~n k~sa süreli olmas~~ sebebile, aday~~ bir vatan saymak için geçerli iddiaya sahip olmad~klar~~ ileri sürülür. Keza, bugünkü K~ br~s Türklerinin
atalar~, ilk ~ ngiliz göçmenlerinin Kuzey Amerika'ya gelmelerinden çok
önce, 1570 lerde yeni vatanlar~na gelmi~ler ve dört yüz y~ ldan fazla bir
süre adada ya~am~~lard~ r.
K~bns, 1571 'den, ~ngiltere'nin I. Dünya Sava~~~ba~~ nda, 1914 de, aday~~
resmen ilhak etmesine kadar Osmanl~~ imparatorlu~unun bir parças~~ olarak kalm~~t~r. ~lk K~br~ s Türkleri, nüfusu az olan aday~~ refaha kavu~turmak için, Osmanl~~ Devleti'nin gönderdi~i çiftçiler ve zanaatkffilard~r.
~~~

KIBRIS MESELESININ BA~LANGICI

K~br~s meselesi, ~~ 95o'lerde K~br~s Rumlar~n~ n ayaklanmalar~ n~n meydana getirdi~i gerginlikten do~mu~ tur. Çünkü K~br~s, "Crown Colony" idi
ve 1923'teld Lozan Antla~ mas~ nda yer alan, ahali mübadelesi anla~ mas~n* Prof. Oberling taraf~ndan The Cyprus Tragedy adl~~ ile yaz~lan bu kitapç~k, Lefko~e'de
"Kemal Rustem and Brother" Yay~nevi taraf~ndan 1989 y~l~~ sonunda yay~nlanm~~t~r.
~lk ~ ngiliz göçmenleri Kuzey Amerika'ya 1620 de Mayflower adl~~ gemi ile gelmi~lerdir
(çeviren).

826

P. OBERLING - F. ARMAOGLU

dan etkilenmesi de söz konusu olmam~~t~r. Bu sebeple, nüfus k~smen
Rum (yüzde 8o) ve k~smen de Türk (yüzde 20) olarak kald~. Bu etnik kar~~~m dolay~sile, K~br~s Rumlan 1954'de ingiliz sömürge yönetimini devirmek için mücadeleye ba~lad~klannda, takip edecekleri tek yol, K~br~s
Türkleri ile bir dava ortakl~~~~yapmak (çünkü ~ngiliz yönetiminden
Türkler de s~k~nt~~ çekiyorlard~) ve ~sviçre veya Lübnan modeli bir federasyon te~kil etmek istediklerini ilan etmekti. Halbuki, K~br~s liderleri Ba~piskopos Makarios ve Georges Grivas (K~br~s do~umlu olup Yunan ordusunda subayd~) K~bns milliyetçileri olmay~p Yunan milliyetçileri idiler ve
amaçlar~~ da, iki toplumlu ba~~ms~z bir devlet kurmak de~il, K~br~s
Türklerine hiç yer vermeyen enosis (veya Yunanistanla birle~me) ve adan~n
elenle~tirilmesi idi. Bu durum, kendilerini korumak için K~br~s'~n tekrar
Türk egemenli~ine verilmesini savunan K~br~s Türklerini teli~land~rd~. Keza, güney k~y~lar~ndan sadece 35 mil uzakl~kta bir Yunan kuvvet üssünün
kurulmas~~ ihtimalinden endi~e eden Türk Hükümetini de.
Grivas'~n yönetti~i K~br~ s Rum gerilla örgütü olan EOKA, Yunanistan'~n yard~m~~ ile gittikçe güç~enirken ve K~br~ s Türkleri de bu örgütün
sald~r~lar~n~n kurban~~ olurken, K~br~s Türkleri de Türkiye'nin korumas~na
daha fazla dayanma ihtiyac~n~~ duydular. Böylece, bir açmaz ortaya ç~km~~t~. Kendi davalann~~ Yunanistan'a ba~lamalda K~br~s Rumlar', K~br~s
Türklerini de, davalann~~Türkiye'ye ba~lamak zorunda b~rakt~lar. K~br~s
Rumlar' say~~itibarile K~br~ s Türklerinden fazla olmakla beraber, Türkler
de Yunanl~ lardan çok daha fazla idi. Bu ç~ kmaz~n neticesi, Cumhurba~kan~~ rum, Cumhurba~kan~~ Yard~mc~s~~Türk olan, iki dil'li, iki toplumlu ba~~ms~ z bir Cumhuriyetin kurulmas~ na varan ve 1959 Zürih-Londra Anla~malar~~denen bir dizi kompromiler olmu~tur. O tarihte bir de, ~ngiltere,
Yunanistan ve Türkiye temsilcileri aras~ nda, "do~rudan veya dolayl~~ enosis'i veya garantör devletlerden herhangi bir taraf~ndan adan~n payla~~lmas~n~~ veya ilhalun~~ önlemek suretile, K~br~ s Cumhuriyeti'nin ba~~ms~zl~~~n~ ,
toprak bütünlü~ünü ve güvenli~inin tan~nmas~n~~ ve devam~n~~ sa~lamak
için" bir Garanti Antla~mas~~ da imzalanm~~t~.
K~br~s Rumlann~n ayaklanmas~~ s~ras~nda yüz kadar K~br~s Türkü de
hayat~n~~ kaybetmi~tir. Bundan daha mühimmi, otuz kadar karma köydeki
K~br~sl~~Türklerle bir çok Türk köyü halk~ , K~br~s Rumlar' taraf~ndan evlerinden sürülmü~~ve bunlar K~br~ s Türklerinin biraraya geldi~i yerlere iltica etmi~lerdir. Nihayet, K~br~ s Türkleri, iki-toplumlu bütün resmi' kurulu~lar~n Rumla~t~nlmas~~ üzerine, kendi belediyelerini, kendi ticaret odalar~n~~ ve ithalat-ihracat ~irketlerini kurmak zorunda b~rak~ lm~~lard~r.
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K~br~s Türklerinin, 1950lerin sonlar~nda ba~layan, karma köylerden
ve tek ba~~ na kalm~~~köylerden güçleri (exodus), sonunda, K~ br~s Türk
toplumunun K~br~s Rum toplumundan fiziki olarak ayr~lmas~ na müncer
olmu~tur. Dolay~sile, bu iç sava~~s~ ras~ nda K~br~s Rumlar~, aday~, Yunanistan'la birle~meye daha yak~ n hale getirememi~ler, aksine, adan~ n iki ayr~~ devlete bölünmesine sebep olmu~lard~ r.
111

KIBRIS'IN YUNANISTAN TARAFINDAN ~ LK ~~GAL~~
K~br~s Cumhuriyeti 196o'da kuruldu~u zaman K~br~s Türkleri, medeni haklar~~ Anayasa ile garanti edildi~i ve ülke ekonomisi de h~zl~~ bir geli~me içinde oldu~u için, gelece~e, bar~~~ve refah y~ llar~~ olarak bakm~~lard~r.
Fakat güzel bir hayat için olu~ turulan bu hayaller, adan~ n müstakbel
statüsü konusunda gittikçe artan siyasi anla~ mazl~ k ile, hemen da~~l~verdi.
K~ br~s Türkleri Cumhuriyet'in kurulu~unu, K~ br~s meselesinin nihai
çözümü olarak telâkki ederken, K~ br~s Rumlar~, bunu, enosis'i gerçekle~tirecek mücadelenin taktik bir manevras~~ olarak gördüler.
Cumhuriyet'in ilk Cumhurba~kan~~ olarak seçilen Ba~piskosop Makarios, anayasaya imzas~n~~ koyanlardan biri oldu~u halde ve bu anayasay~~
destekleyece~ine dair yemin etmesine ra~men, hemen daha ba~ta, nihai
amaçlar~~ hakk~nda hiç ~üpheye yer vermeyen konu~malar yapmaya ba~lad~. Mesela 15 A~ustos 1962 de Kykko manastir~nda yap~ lan bir törende,
"K~br~s Rumlar~, EOKA kahramanlann~n ba~latm~~~oldu~u i~i tamamlamak için
ileriye do~ru yürümeye devam etmelidir" ve "~imdi mücadele yeni bir ~ekil alm~~t~ r
ve nihai gayemizi gerçekle~tirinceye kadar da devam edecektir" demi~tir. Do~du~u
köy olan Panayia'da 4 Eylül 1962'de yapt~~~~daha tehditkar konu~mas~ nda
ise, "Elenizmin korkunç bir dü~man~~olan Türk ir/cinin bir parças~n~~ te~kil eden
küçük Türk toplumu kovulmad~ kça, EOKA kahramanlar~n~n görevi hiç bir zaman
bitmi~~olmayacakt~r" demekten de geri kalmam~~t~ r. Kendi hükümetinin
üyeleri de ayn~~ ~ekilde konu~malar yapm~~lard~r. ~çi~leri Bakan~~ Polykarpos Yorgadjis, 1962'de, "Rum olmayana, Rum gibi dü~iinmeyene ve kendisini
devaml~~bir Rum gibi hissetmeyene K~br~ s'ta yer yoktur"demi~tir.
Makarios, K~ br~s Rumlar~~ aras~nda elen duygular~ n~~ yaymak için,
Rum okullar~~ ile, K~br~s Rumlar~ n~n kontrolu alt~ndaki K~ br~s Radyosunu
Fütursuzca kullanm~~t~ r. Okullarda çocuklara, K~br~s'~ n Rum oldu~u ve
Türklerin "sonradan gelme" oldu~u ö~retilmekteydi. Bu arada K~br~s
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Radyosu da, koyu Türk aleyhtar~~ oyunlar yay~ nlamaktayd~. Bu oyunlardan birinde, bir anne o~luna, ne olmak istedi~ini soruyor. Çocu~un cevab~~ ise, "bir kahraman" d~ r. O zaman anne çocu~una, "Peki bize ne getireceksin?" diye soruyor. çocuk ise cevap veriyor: "Size yedi tane Tiirk kafas~~
getirece~im".
Lefko~e'deki Ba~kanl~ k Saray~'nda Yunan bayra~~~dalgalan~yordu ve
Makarios'un makam arabas~~ da Yunan bayra~~~ta~~maktayd~. Bütün resmi
törenlerde Yunan milli mar~~~çal~ n~yordu.
Enosis'in hukuki çerçevesini haz~ rlamak, K~ br~s Cumhuriyeti'nin ortadan kald~r~ lmas~ na ve adan~n Yunanistan taraf~ ndan ele geçirilmesine kar~~~
gelen her türlü muhalefeti etkisiz k~ lmak amac~~ ile Makarios, önce, Anayasa Mahkemesi'nin ba~kan~~ olan de~erli Alman hukukçusunu istifaya
zorlad~. Ve ondan sonra da, K~br~ s Türklerini kendisine tâbi bir sürü haline getirmek için "Akritas Plan~ " denen plan~~ uygulad~.
Daha sonra Yunan gazetesi Patris taraf~ ndan yay~nlanan Akritas pkint,
"~ef, Akritas" ~eklinde imzalanm~~t~. Bu "Ser' ise, o s~ rada K~ br~s'ta iç bar~~~~ sa~lamaktan sorumlu olan adamdan, yani Yorgadjis'ten ba~kas~~ de~ildi. Bu, Makyavelvari bir kumazl~~~~ve ac~ mas~zl~~~~yans~tan bir tasar~~ idi.
Bu plana göre, hükümet, tek tarafl~~ olarak, anayasada bir dizi de~i~iklikler
yapacakt~. Bu de~i~iklikler görünü~te "mâkul ve adil" nitelikte olacakt~.
Fakat gerçekte ise, Türk toplumunu en mühim ayr~ cal~klar~ ndan yoksun
b~ rakacakt~. Bir yandan K~br~s Türklerine bunlar~~ reddetme f~ rsat~~ verilmez iken, öte yandan da, Makarios rejiminin bar~~ç~~ görü~melere daima
haz~ r oldu~u telkini yap~lmak suretile, tutumlar~~ yumu~at~ lacakt~. E~er
K~ br~ s Türklerinden "kuvvetli tepki" gösteren olur ise, onlar, yo~un kuvvet
gösterisi ile hizaya getirilecekti. Söz konusu plan diyordu ki, "Biz
g~iciimi~:zü derhal ve kuvvetli bir ~ekilde Türklere gösterecek olursak, muhtemelen
ak~llan ba~lar~ na gelecek ve faaliyetlerini, ehemmiyetsiz, tek tük hcidiselere inhisar
ettireceklerdir". Dolay~sile, "sür'at" böyle bir askeri te~ebbüsün ana unsurunu te~kil etti~inden, "Bir veya iki gün içinde duruma egemen okbilirsek, bir d~~~
müdahale, mümkün, muhtemel veya hakl~~olmayacakt~r" deniliyordu. Ve keza,
"Türklerin herhangi bir çabas~n~n kuvvetli ve kesin bir ~ekilde bertaraf edilmesi,
anayasa de~i~ikliklerini daha ileriye götürmemizi kolayla~t~racak ve o zaman bu de~i~iklikleri, Türklerin herhangi bir tepkisine f~ rsat vermeden uygulamarn~z imkd~n
hös~l olacakt~r" tahmini ileri sürülüyordu.
Makarios, Akritas Plân~ 'na uygun olarak, 30 Kas~m 1963'de, 1950
Anayasas~ n~ n 13 noktada de~i~tirilmesi teklifini ileri sürdü. Bunlardan en
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mühimmi, ülkenin tek meclisli yasama organ ~~ olan K~ br~ s Temsilciler
Meclisi kararlar~ n~ , Türklerin veto edebilmesi hakk~ n~~ ortadan kald~ ran~~
idi. K~ br~s Türkleri bu anayasa de~i~ ikliklerini reddetti~inde ise, Makarios,
hükümetteki bütün Türk memurlar~~ ile, Temsilciler Meclisi'nin bütün
Türk üyelerini azletti. Arkas~ ndan da, kasaba ve ~ehirlerin Türk mahalleleri ile, izole halde bulunan Türk köylerine bir dizi sald ~ r~ lar düzenledi.
K~ br~ s Türk toplumuna korku salma amac~ n~~ güden bu sald~ r~ lar, ola~anüstü bir ~ekilde vah~iyâne idi. Bu sald~ r~ lar~ n tipik bir örne~i, bir K~ br~ s Türk hastanesindeki hastalar~ n katliam edilmesidir. The Guardian gazetesinde yay~ nlanan, ~ ngiltere hükümetinin bir raporuna göre, "23 Aral~ k
(1963) günü, Lefko~e devlet hastanesindeki 25 Türk hasta birdenbire yataklanndan
kaybolmu~lardzr." Bir ~ ngiliz istihbarat subay~ n~ n daha sonra yapt~~~~ara~t~ rma neticesindeki aç~ klamas~ na göre, "hastanedeki Yunanl~~doktorlar bu hastalar~, yataklannda yatarken g~ rtlaklanndan kesmi~ler" ve "cesetler bir kamyona
yüklenerek, kentin kuzeyindeki bir çiftli~e götürülmü~~ve orada da makinalarla parçalanarak topra~a gömülmü~lerdir."
K~br~s Rum vah~etinin ba~ka bir örne~ i ise, Rum ve Türklerin karma
olarak ya~ad~~~~Ayios Vasilios (Türkeli) köyündeki Türklerin Noel gecesi
u~rad~ klar~~ katliamd~ r. Katliamdan kurtulanlarla görü~ meler yapm~~~olan
de~erli muhabir H. Scott Gibbons, Peace Without Honour (Serefsiz Bir Ban~) 2 adl~~ kitab~ nda ~unlar~~ anlatmaktad~ r :
Havaya bir süre ate~~edildikten sonra, mavzerler kapilann kilitlerini parçalad~ lar ve içerdekiler soka~a süniklendiler. Tetm~~~ya~~ ndaki bir
Türk, kap~ s~ndaki bu gürültüden uyann~ z~tz. Yatak odrasznda ne olup
bitti~ini anlamaya çal~~~ rken, kap~dan içen girmi~~olan yedi tane silah gençle kar~~la~t~.
. ar,
"Çocuklar~ n var m~?" diye sordular. ~a~k~ na dönmü~~olan iht~y
"evet!" diye cevap verdi.
Silahl~~ gençler, "onlan d~~ar~ya gönder!" diye emir verdiler. Ta~l~~
adam~n 19 ve 17 ya~lanndaki iki o~lu ile 10 ya~~ndaki k~z~, alelacele
giyinip, silah adamlarla birlikte d~~ar~~ ç~ kt~lar. Hepsini duvann önüne
s~ ralad~ lar ve silahl~~ adamlar hepsini makineli tüfek ate~i ile öldürlüler.
Ankara ADA Publishing House, 1969, p.
2 H. Scott Gibbons, Peace Withoui ~lonour,
73 (Gevirenin notu).
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Ba~ka bir evde ü e, 13 ya~~ndaki bir erkek çocu~u, elleri arkadan
ayaklar~na ba~l~~ olarak yere yat~ r~lmi~~vaz~y
. ette idi. Evin içi didik didik aran~ rken, di~er sildhl~~ adamlar da çocu~u tekmelemeye ba~lad~lar.
Biraz sonra da çocu~un ensesine bir sildh dayad~lar... ve çocuk
öldürülmü~tü.
Ayios Vasilious 'ta (Türkeli) 3 o ak~am 12 Türk adiiriilmü~tür.
Di~erleri ~s.e, toparlanarak ve tekme-tokat, di~er Türklerin bulundu~u
Skylloura (filmaz Köy) köyüne sürüklenmi~lerdir.
&Will ki~iler, insanlardan sonra evlere yönelmi~lerdir. Evleri ya~malay~p, yak~p y~ kt~ ktan sonra, art~ k yorgunluktan bitdb
- dü~erek, evleri
ate~e vermi~lerdir.
Bu sald~ r~ lar, arkas~~ kesilmeksizin aylarca devam etti.
Amerika Birle~ik Devletleri D~~i~leri Bakan Yard~ mc~s~~ George W.
Ball, 1964 ~ubat~ nda K~ br~s'~~ ziyaret etti~inde, gördüklerinden aptalla~m~~t~. Ba~piskopos Makarios'u, K~ br~s'~~ "özel mezbahas~ " haline getirmekle itham eden Ball, "K~br~s Rumlanmn, K~br~s Türklerini öldürmek için ellerinin
serbest kalmas~ n~~ istedikleri"neticesine varm~~t~ r.
4 Mart'ta Birle~mi~~Milletler Güvenlik Konseyi, K~ br~s'ta bir Birle~mi~~
Milletler Gücü (UNFICYP) te~ kiline karar verdi ve 26 Mart'ta da, bu
kuvvetin ilk birlikleri adaya vard~. Lâkin bu "bar~~~gücü" tamamen etkisizdi. Çünkü, bu gücün herhangi bir zorlama yetkisi yoktu ve Birle~mi~~Milletler Makarios'un K~ br~s Türk toplumuna kar~~~giri~ti~i ~iddet eylemlerini
mahküm etmede yetersiz kald~.
Daha sonralar~~ "K~ br~s, B~.~.y ~skender 'in Do~u'daki ri~.yalarinzn bir atlama
ta~~~olmak zorundad~r" diyen Yunanistan Ba~bakan~~ Yorgo Papandreu,
1964 Haziran~ nda Makarios'a yard~ m elini uzatt~. Birle~mi~~Milletlerin
K~ br~s meselesindeki uyu~uklu~undan da cesaret alan Yorgo Papandreu,
o s~ ralar Yunan ordusunda Korgeneral Yorgo Grivas'~~ K~ br~s Türklerine
kar~~~ giri~ilecek askeri harekât~~ koordine etmek üzere k~ br~s'a gönderdi.
Papandreu, ayn~~ zamanda Yunan birliklerinin gizlice adaya sevkedilmesi
hususunda da Savunma Bakan~~ Peter Garoufalias'a talimat verdi. "Muazzam çapta gizli bir operasyon ba~lad~. Geceleri siffil~lar ve askeri birlikler sevkedilirken, "gönüllüler" ad: alt~ nda sivil elb~s.e giymi~. askerler K~br~s'a gelip, tayin edildikleri "K~ br~s birliklerine" kat~ ld~lar". Democracy at Gunpoint adl~~ an~ lar~ nda
Köylerin 1ürkçe isimleri, meme taraf~m~ zdan ilave edilmi~tir (Çeviren).

KIBRIS FAC~ASI

831

bunlar~~ söyleyen, Yorgo Papandreu'nun o~lu Andreas Papandreou'dur.
Andreas Papandreou devam ediyor: "Bu sevkiyat yaz ortalar~na kadar sürdü.
Tam teçhizatl~, en az 20 bin subay ve asker K~br~s'a gönderilmi~ti". Bu Yunan
birlikleri, Makarios'un, 1960 Anayasas~~ ile, ayn~~ y~ l K~br~s, Yunanistan ve
Türkiye aras~ nda imzalanan ittifak Antla~mas~'na aç~ k bir ~ekilde ayk~r~~
olarak kurmu~~oldu~u, yeni "K~br~s" Milli Muhaf~z Te~kilat~'n~n belkemi~ini te~kil etmi~tir.
K~br~s Cumhuriyeti'nin ba~~ms~zl~ k ve toprak bütünlü~ünü yok etme
amac~n~~ güden bir darbenin aç~k olu~umu söz konusu oldu~undan, bu s~rada Türkiye, Garanti Antla~mas~~ çerçevesinde müdahale etmek için her
türlü geçerli sebebe sahip bulunmaktayd~. Lâkin Türkiye, NATO dayan~~mas~ n~~ tehlikeye atmamak ve Birle~ik Amerika'ya ters dü~memek için,
böyle bir müdahale konusunda isteksizdi. Ayr~ca Türkiye, daha da fazla
kan akmas~ na sebep olabilecek geni~~bir askeri harekâta te~ebbüs etme
hususunda da çekingendi. Bundan dolay~~ Türkiye, K~br~s Türklerinin çe~itli mukavemet merkezlerine askeri yard~m malzemesi göndermekle yetindi. Bununla beraber, 1964 A~ustos'unda, d~~~ülkelerdeki ö~renimlerinden
dönen K~br~s Türk ö~rencilerinin yo~un bir ~ekilde bulundu~u ve K~br~s
Türklerine ait Erenköy liman~ na z~rhl~~ araçlar ve bazukalarla sald~ rmakta
olan Grivas kuvvetleri üzerinde Türk jetleri uyarma uçu~unda bulunmaktan da geri kalmad~ lar. Türk jetlerinin bu harekat~~ Makarios'u ~u kanaate
sevketti ki, daha ileriye gidecek olursa, ~iddet hareketleri kendisi için geri
tepecekti. Bundan dolay~, K~br~s toplmuna kar~~~giri~mi~~oldu~u terör
kampanyas~~ giderek yava~lad~.
1964 sonuna gelindi~inde, Makarios sadece ilk amac~~ gerçekle~tirmi~~
bulunuyordu: K~br~s Cumhuriyeti'nin y~k~lmas~. Fakat bu da çok pahal~ya
malolmu~~bir zaferdi. Çünkü, enosis' e yakla~abilmi~~de~ildi. Resmi kay~tlara göre, 1963-1964 katliam~ nda 364 K~br~ s Türkü öldürülmü~tü. Lakin
ondan çok daha fazlas~~ kay~pt~~ ve bu kay~ plardan o zamandan sonra bir
daha hiç haber al~namad~. Bunun d~~~ nda, 103 köydeki 25.000 kadar K~br~s Türkü, s~ rtlar~ nda bir tek elbiseleri ile evlerinden kovulmu~~ve K~br~s
Türklerinin birbiri üstüne y~~~lm~~~bulundu~u mahallere iltica etmek zorunda kalm~~lard~. E~er Makarios, kendisinin savunmaya yemin etti~i kanunlara göre yarg~lanm~~~olsayd~, insanlar~ , kitleler halinde öldürmekten,
as~lmas~~ gerekirdi.
Makarios'un, Akritas Pk~dn~~ tatbik etmeye kalkmas~, K~br~s Türklerini biraraya toplanmaya sevketmi~~ve 8o karma köydeki evlerini terketmek
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zorunda b~rakm~~t~ r. Böylece, 1964 Eylül'ünde, K~br~s Türk toplumunun
K~ br~s Rum toplumundan kopmas~~ tamamlanm~~t~. K~ br~s Rum gazeteci
Aleccos Constandinidis, 14 Aral~ k 1965'te Alithia gazetesinin ba~makalesinde, "Akntas Pldn~, sadece ba~ar~s~zl~~a u~ramakla kalmam~~, ayn~~zamanda adan~n taksim:ne de müncer olmu~tur" dedi~i zaman gayet hakl~yd~.
I 963-64'de, K~ br~s Rumlann~n ayaklanmas~nda Yunanistan o derece
büyük rol oynam~~t~ r ki, fiiliyatta ada Yunanistan'~ n i~galine u~ram~~t~ r.
Bununla beraber, 1954-59 aras~ndaki iç sava~ta oldu~u gibi, Yunan sald~r~s~ n~ n neticesi. Türkiye'nin, silahl~~ bir çat~~maya gidecek kadar anla~ma~l~~a müdahalesini tahrik etmesi olmu~tur.
IV
AÇLIK VE MAHRUMIYET YILLARI

Ba~piskopos Makarios'un K~ br~s Türklerini kaba kuvvetle korkutma
sisteminin ba~ans~zl~~~, onun enosis h~ rs~ n~~ k~ramad~. Gerçekten, aç~k bir
~ekilde ve zaman zaman da yo~unlu~unu artt~rarak, enosis'i savunmaya
devam etti. Mesela, 26 May~s 1965'te Rizokarpasso'da (Bugünkü Dipkarpaz) yapt~~~~konu~mada ~öyle diyordu: "Ta K~br~s bir bütün olarak runanis-tan'la birle~ecelair, veya biz yokolup gidec~iz... M~lti emellerimizin gerçekle~mesine
giden yol güçlüklerle dolu olabilir. Fakat enosis 'ten ibaret olan gayemize alzi veya
din ula~aca~~z."

K~br~s Rum Temsilciler Meclisi (o s~ rada sadece eski Meclis'in Rum
üyelerinden meydana geliyordu ve I960 Anayasas~ na ayk~r~~olarak yasama
faaliyetine devam ediyordu) 26 Haziran 1967 de kabul etti~i bir kararda,
"Kar~~la~~lan güçlükler ve zorluklar n~~olursa olsun, bütün elen dünyas~n~n tam
deste~i ile yürütülmekte olan mücadele, nihai gayeye (yani enosis) ba~ar~~ ile ula~mad~kça, sona ermiyecektir" deniyordu.

Lâkin sava~ç~~ demeçlerine ve Temsilciler Meclisi'nin karar~na ra~men
Makarios, Türkiye'nin tümden müdahalesine sebep olabilece~i endi~esi
ile, do~rudan do~ruya çat~~ma politikas~ ndan, bir sindirme politikas~na
dönmeyi tercih etti.
Devleti olmayan insanlar durumuna dü~ürülen K~ br~s Türkleri, her
türlü devlet hizmetlerinden yoksun b~rak~ld~. K~ br~s Türklerinin do~an çocuklar~~ resmi' nüfusa kaydedilmedi. Posta hizmetleri tamamen aksad~. K~bns Türklerinin, sa~l~k hizmetlerinden yararlanmas~, artan bir ~ekilde zor-
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la~t~ r~ld~. K~ br~s Türklerine, kaybolan mallar~ n~~ geri almak ve kendilerine
kar~~~cinayet i~ leyenleri mahkemeye vermek için gerekli bütün hukuk yollar~~ kapat~ ld~. Hatta, içini nefretin kemirdi~i gazeteci, ve Dimitrios ~oannides adl~~ K~br~s Rum milli muhaf~z örgütündeki Yunanl~~ binba~~~(daha
sonra Yunanistan'~ n askeri diktatörü olacakt~ r) ile beraber, Makarios'a,
bütün K~br~ s Türk toplumunu katliamdan geçirme plan~n~~ sunan ve Lefko~e civar~ ndaki çat~~malarda, Türklere kar~~~ i~ledi~i cinayetlerle "Omorphita (Kiiç~ik Kaymakl~) Kasab~ " ünvan~ n~~ kazanan Nikos Sampson bile cezadan kurtuldu.
Makarios 1964 sonbahar~ nda, Lefko~e, Magusa, Limasol, Lamaka ve
Lefke gibi Türklerin biraraya toplanm~~~oldu~u yerlere kar~~~ekonomik
boykota ba~vurdu. Bunun üzerine K~br~s Türklerinin ya~ama davas~~ gayet
ciddi bir hal ald~. 1964 Yunan i~gali s~ ras~ nda K~br~s Türklerine ait
yüzlerce ev yak~ l~ p y~ k~ lm~~~ve binlercesi tahrip edilmi~ti. Sadece Omorphita'da (Küçük Kaymakl~) 50 ev y~ k~ lm~~~ve 240 ev tahrip edilmi~ti. Tar~ mda
ve sanayide meydana gelen kay~ plardan ba~ka, hükümette veya K~ br~s
Rum kesimindeki kamu veya özel kurulu~ larda memur olarak çal~~an
4.000 K~br~ s Türkü de ücretlerinden yoksun kalm~~t~ . Daha yukarda da
belirtti~imiz gibi, 25.000 mültecinin d~~~ nda 23.000 i~siz ile, kay~ p ki~ilerin
veya çat~~malarda malül olanlar~ n 7.500 ki~ilik aileleri de vard~. Dolay~sile,
K~ br~s Türk toplumunun tüm nüfusunun yar~s~~ peri~an hale getirilmi~ti.
Makarios'un ekonomik boykotu K~ br~s Türk toplumunun s~ k~nt~lar~ n~~
daha da artt~rd~ . Nitekim, Eylül ortalar~nda K~ br~s Türkleri nerdeyse açl~kla kar~~~kar~~ya idi. Birle~mi~~Milletler Genel Sekreteri U Thant, Makarios'a gönderdi~i çok a~~ r bir notada, ekonomik tedbirlerin "baz~~ hallerde
gerçek bir muhasara ~eklini alacak kadar sert oldu~unu" belirterek, "K~br~ s hükümetinin, bir askeri' harekât yerine geçmek üzere, ekonomik bask~~
yoluyla bir çözümü zorlamak istedi~ine" i~aret etmekteydi.
Sonunda, Birle~mi~~Milletler ve k~z~lhaç Te~kilat~ , Makarios'u, K~ br~s
Türklerini açl~~a mahkürn etme politikas~ n~n, kendisini dünyan~ n gözünde
lânetli bir duruma dü~ürece~ine ikna ettiler. Bunun üzerine Makarios,
muhasara alt~ ndaki K~br~ s Türklerine asgari kaloriyi sa~l~ yacak g~da maddelerinin gönderilmesine izin verdi. Fakat, in~aat malzemeleri, radyo, telefon, kamyon, traktör ve lâstikleri ile otomobil parçalar~~ gibi bir çok maddelerin Türklere gönderilmesi yasa~~~devam etti.
K~ br~ s Rum hükümeti kuvvetleri, K~ br~ s Türklerinin toplu olarak bulunduklar~~ yerlerin etraf~n~~ tahkimat ve tel örgülerle çevirdi ve bu yerlere
Belleten C. LIV, 53
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ula~an yollar üzerinde barikatlar kurdu. Bu barikatlann amac~, Rum resmi aç~klamalar~na göre, K~br~s Türklerinin toplu olarak bulunduklar~~ yerlere kaçak olarak silah ve yasak maddelerin girmesini önlemekti. Gerçekte
ise, bu tedbirlerin amac~ , K~br~s Türklerini daha da h~rpalamak ve ekonomik faaliyetlerini daha da sm~rlamakt~.
Mülteciler ve sorunlar~~ konusunda milletleraras~~ bir otorite olarak tan~nm~~~bulunan Dr. Vam~k Volkan, ~~96o'lann sonunda K~br~s'a yapt~~~~
ziyarette, gördüklerinden adeta ~oke olmu~tu. Dr. Volkan'~n yazd~~~na
göre, Lefko~e'nin Türk kesimi "sanki bir harabe halindeydi; sokaklar çukurlarla doluydu ve sefalet her yerde gözle görülür bir haldeydr. Yazd~klarm~n sonunda, K~br~s Türklerinin, "yerini yurdunu kaybetme pahas~na, korkunç kanl~~günlerin stresine dayanarak, geçici olarak canlar~n~~ kurtar~m~, sefil bir
hayata mahküm, sevdiklerini ve mal~ n: - mülkünü kaybetmis insanlar" oldu~unu
söylüyordu.
Ba~piskopos Makarios'un sindirme ve y~ld~rma politikas~n~n bir amac~~
da, K~bns Türklerinin kitle halinde adadan göç etmelerini sa~lamakt~.
Çünkü K~br~s Türkleri herhangi bir resmi belgeyi sa~lamada binbir
güçlükle kar~~la~~rken, K~br~s'tan devaml~~ olarak ayr~lmak isteyenlere pasaportlan inan~lmaz bir kolayl~kla verilmek isteniyordu.
Ba~piskopos Makarios, y~ld~rma politikas~n~n her halükârda netice verece~ine inan~yordu. Ne var ki, Yorgo Grivas, Polikarpos Yorgacis ve Nikos Sampson gibi amans~z milletyetçiler, derhal enosis'e gidilmesini ve
1963-64'ün kuvvet metodlanna ba~vurulmas~n~~savunmaktayd~lar. Bunlar,
~~ 954-59'un K~br~s Rum âsileri ile, Milli muhaf~z Te~kilat~ndaki Yunan subaylar~~ taraf~ndan desteklenmekteydiler ve bu sebeple de, az veya çok,
Makarios'tan ba~~ms~z hareket edebilme imkan~na sahip bulunuyorlard~.
Bir bak~ma bunlar, yeni Yunan cuntas~n~n da ye~il ~~~~~na sahip say~labilirlerdi. 1967 ilkbahan ba~lar~ nda Grivas, izole halde bulunan Türk köylerine kar~~~sald~r~lara ba~lad~. Bu sald~r~lar, 14 ve 15 Kas~mda Larnaka
bölgesindeki Ayios Theodoros (Bo~aziçi) ve Kophinou (Geçitkale) köylerine yap~lan sald~r~lar ile, t~rmanma noktas~na ula~t~. Bu iki köyde 30'dan
fazla K~br~s Türkü öldürüldü. Bunlar aras~nda ya~l~~ bir kan-kocan~n üç
o~lu ile, gazya~~na bat~nlm~~~bir battaniyeye sar~lm~~~8o ya~~ndaki bir ihtiyar~n canl~~olarak yak~lmas~~da vard~.
Tabiatile bu tethi~~hareketleri Türk hükümetini bir kere daha harekete geçirdi. Grivas Yunan ordusunda hâlâ bir subay oldu~undan ve Milli
Muhaf~z subaylar~n~n da hepsi Yunanl~~oldu~undan, Türkler bu sefer Yu-
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nan hükümetini sorumlu tuttular. 16 Kas~ m'da Türk Hükümeti, sald~r~lar
devam etti~i takdirde müdahale edece~i hususunda uyar~da bulundu ve
ertesi günü de Türk parlamentosu, K~br~ s'ta durum daha da kötüle~ti~i
takdirde, Yunanistan ile sava~a kadar gitme konusunda Türk hükümetine
yetki verdi.
Yunan cuntas~ n~ n Grivas'a yapt~~~~taahhütleri, Grivas'~ n abartm~~~oldu~u derhal anla~~ld~. Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Profesör
Thomas Ehrlich'in de belirtti~i üzere, kriz, B.M. Bar~~~Gücü komutan~n~n
düzenlemelerine ve Güvenlik Konseyi kararlar~ na ayk~r~~ olarak, bir Yunan
generalinin liderli~inde, önceden planlanm~~~bir Yunan sald~ r~s~~ neticesinde do~mu~~oldu~u için, cunta'n~n ba~lang~çtaki liderleri, kendilerini enosis'e adam~§ olmalar~ na ra~men, Birle~mi~~Milletler'in sempatisinin ve Yunanistan'~n müttef~ klerinin deste~inin beklenemiyece~i bir s~rada Türkiye
ile silahl~~ bir çat~~may~~ istemiyecek kadar ihtiyatl~~ idiler. Dolay~sile cunta,
19 Kas~ m 1967'de, bir cesaret gösterip Grivas'~~ geri ça~~rd~.
K~ br~s Türk toplumuna yönelmi~~olan bu ~iddeti asgari düzeye indirmek isteyen Türk hükümetini, cuntan~ n bu karar~~ tatmin etmedi. Lâkin,
Birle~ik Amerika Ba~kan~~ Lyndon B. Johnson'~ n özel temsilcisi Cyrus R.
Vance'in yard~ mlar~~ ile, Türkiye ile Yunanistan aras~nda bir anla~ma sa~lanabildi. Bu anla~maya göre, 196o'da K~br~s, Yunanistan ve Türkiye aras~ nda imzalanm~~~olan ittifak Antla~mas~'n~ n öngördü~ünden fazla olan
Yunan birlikleri 45 gün içinde K~br~s'tan çekilecekti. Ayn~~ zamanda, Milli
Muhaf~z te~kilat~~ la~vedilecek, Ayios Theodoros ve Kophinou'da ~ehit
dü~en K~br~s Türkleri için tazminat ödenecek ve Birle~mi~~Milletler Bar~~~
Gücü'nün yetkileri ve miktan ant~nlacakt~.
1964-1967 döneminde K~ br~s Türkleri kendi kendilerini yönetmek zorunda kalm~~lard~r. Devletsiz halk durumuna dü~tükleri için, K~br~s Rumlarm~ n uygulad~~~~ekonomik ablukaya direnmek zo~rundayd~lar. K~ br~s
Cumhuriyeti'nin Ba~kan Yard~mc~s~~ (Dr. Faz~l Küçük), keza Cumhuriyet
kabinesinin üç Türk üyesi, Temsilciler Meclisi'nin türk üyeleri ile Türk
Cemaat Meclisi Yürütme komitesi üyeleri ve di~er baz~~ zevattan meydana
gelmek üzere, alelacele bir hükümet te~kil olundu. Buna Genel Komite denilmekteydi.
Lâkin Grivas, izole bir halde bulunan Türk köylerine sald~ r~lara ba~lay~nca, K~br~s Türkleri, daha etkin bir yönetim mekanizmas~ n~n kurulmas~~ gerekti~ini gördüler. Bu suretle, 28 Aral~k 1967 de, Geçici K~br~s Türk
rönetimi kuruldu. ilin edilen statünün temel hükümlerine göre, yürütme
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görevi bir Yürütme Komitesi'ne verilmekteydi. K~br~s Cumhuriyeti'nin
Ba~kan Yard~mc~s~~ Komite'nin Ba~kan~~ idi ve Komite üyelerini o atayacakt~. Yasama görevini ise, Temsilciler Meclisi'nin 15 türk üyesi ile Türk
Cemaat Meclisi'nin 15 üyesinden meydana gelen bir Yasama Meclisi ifa
edecekti. Yarg~~ görevi ise, ba~~ms~z K~br~s Türk mahkemeleri taraf~ndan
yürütülecekti. Bir Yüksek Mahkeme de, daha önce Yüksek Anayasa Mahkemesi ile, Yüksek Adalet Mahkemesi'ne verilmi~~olan yarg~~ yetkilerini
kullanacakt~.
Geçici K~br~s Türk Yönetimi'nin kurulmas~~ ile, K~br~s Rum ve K~br~s
Türk toplumlar~~ aras~ndaki aynl~ k kesinle~mi~~olmaktayd~. Bu sebeple,
K~br~s'~ n, etnik bak~mdan homojen ve kendi kendini yöneten iki parçaya
ayr~lmas~, genellikle san~ld~~~~gibi, 1974'deki Türk askeri müdahnalesi neticesinde de~il, fakat Makarios ve Grivas taraf~ndan 196olarda gerçekle~tirilmi~tir.

KIBRIS'IN YUNANISTAN TARAFINDAN IKINCI I~GALI

1967 krizini takip eden aylarda Yunanistan, bir k~s~ m kuvvetlerini
K~br~s'tan geri çekti. Fakat Makarios, Grivas'~n giri~mi~~oldu~u kaba harekâta son vermi~~olan anla~maya riayet hususunda hiç bir çaba harcamad~.
K~br~s Bar~~~Gücü'nün yetkileri ve miktar~~ artt~ nlmad~~~~gibi, Ayios Theodoros kurbanlar~~ için de herhangi bir tazminat ödenmedi. Milli Muhaf~z
Te~kilat~~ da da~~t~lmad~. Fakat ilginçtir, Makarios'un kötü niyeti kendisine
daima felâket getirdi. Zira, 1974'te kendisini iktidardan dü~ünmek için
Milli Muhaf~z Te~kilat~~ kullan~ld~.
Kafalann~~ ~nosis'e takanlar, K~ br~s Türklerine kar~~~nihai sald~r~~ haz~rl~klar~n~~ yo~unla~t~rd~ldanndan ve ülkelerini, bunlar~n fütursuzca hareketlerinden endi~elenen ve bir Türk askeri müdahalesini tahrik etmemeye her
zamandan daha fazla dikkat gösteren Makarios'a artan bir ~ekilde yönelttiklerinden, 1967-74 döneminde gerginlikler gittikçe ~iddetlendi. Milli Cephe, Akritas örgütü, ölümsüz Enosis Gençli~i, Baf Milli Gençli~i ve Milli
Selâmet Te~kilat~~ gibi terörist örgütler giderek yayg~nla~t~. Bunlar, Makarios'un ihtiyatl~~ davran~~~n~~ bir ihanet olarak telâkki ediyorlar ve öfkelerini,
bombalama ve cinayetlerle hükümete yöneltiyorlard~.
8 Mart 1970 günü Makarios'un helikopterine, tam havalanaca~~~s~radra, Lefko~e Pan-K~br~s Lisesi'nin çat~s~ndan ate~~aç~ld~. Ba~piskopos bu
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suikasttan yaralanmadan kurtuldu. Bütün ~üpheler, derhal, 1969'da ~çi~leri Bakanl~~~ ndan azledilen ve ondan sonra bütün enerjisini ihtilâlci ve suikast niteli~indeki faaliyetlere yöneltmi~~bulunan Polykarpos Yorgadjis üzerinde topland~ . Yorgadjis evinde göz hapsine al~nd~ . Bununla beraber, bir
hafta sonra da, esrarengiz ~artlar alt~ nda öldürüldü. Makarios'un bu cinayeti k~namamas~ , kendisini bu ate~li enosis'çilerin gözünde mahküm ettirdi~i gibi, bunlar~n, hangi vas~ ta ile olursa olsun, Makarios hükümetini devirme kararl~ l~~~ n~~ da peki~tirdi.
23 May~ s 197o'de Milli Cephe beklenmedik bir darbe vurdu: Bu
örgüte mensup 20 kadar terörist, Limasol'daki merkezi polis karakolunu
i~gal ile, ~~ 5.000 Sterlin de~erinde silâh ve cephane ele geçirdi.
1971 Eylül'ünde General Grivas bir kere daha K~br~s'a döndü ve EOKA-B ad~ n~~ ta~~ yan yeni bir gizli örgüt kurdu. Bu örgütün amac~, enosis
mücadelesini daha da yo~unla~t~rmakt~ . EOKA-B'nin siyasi görüntüsünü
te~ kil etmek üzere de, Enosis Mücadelesi Birle~ik Komitesi (ESEA) ad~~ ile
bir de bir siyasi parti kurdu.
Hepsi de, din adamlar~n~ n enosis için mücadelesinin kutsal bir görev
oldu~unu savunan, Kition, Girne ve Baf piskoposlan, 1972 de, Makarios'un K~bns Cumhuriyeti Ba~kanl~~~ ndan istifas~ n~~ istediler ve kendisinin
dini görevlerinden de ayr~lmas~~ için te~ebbüste bulundular.
1973 sonunda K~ br~s'ta geni~~bir huzursuzluk vard~~ ve K~br~s Rum
hükümeti, temposu gittikçe artan ~iddeti kontrol alt~na almada ba~ar~s~z
görünüyordu. Kas~m ay~nda ise, Yunanistan'~ n askeri yönetiminin ba~~na
General Dimitrios Ioannides'in gelmesile, Makarios aleyhtar~~ güçler daha
da cesaretlendiler. Çünkü, 1964'te Nikos Sampson ile birlikte Makarios'tan bütün K~ br~s Türklerinin katliam~n~~ isteyen Ioannides, Atina'y~, enosis mücadelesinin yönetilece~i bir milliyetçi merkez, bir ethnikon kentron
yapmaya kararl~~ idi. Ioannides'e göre, enosis, halk~ n deste~ini kaybeden askeri rejimin gittikçe zay~ flayan prestijini takviye için fevkalade bir milliyetçi
ba~ar~~ olacakt~~ ve ~una inan~yordu ki, "K~z~l Piskopos" dedi~i Makarios,
bu büyük vatanperverane te~ebbüsün yoluna ç~ kan en son engeldi. Ne
var ki, Grivas 1974 Ocak ay~ nda aniden kalp krizinden öldü. Bu karizmatik gerilla liderinin kayb~, Makarios aleyhtar~~ hareketi en yetenekli liderinden yoksun b~ rak~yordu. Fakat bu hâdise, ayn~~ zamanda, Makarios'a da,
EOKA-B'ye kesin darbeyi vurma cesaretini verdi ve Makarios, 25 Nisan'da EOKA-B'yi kanun-d~~~~ ilan etti. 4 May~ s'ta da, kanunsuz olarak si-

838

P. OBERLING - F. ARMAO~LU

lâha sahip olan herkesin bu silahlar~~ teslim etmesini emretti ve aksi takdirde bu kimselerin kanuni takibata maruz kalacaklar~n~~ bildirdi. Ve bu
arada, EOKA-B mensubu olduklar~ ndan ~üphelenilen 200 kadar ki~i de
tutukland~.
Haziran geldi~inde, Makarios, Milli Muhaf~zlar üzerindeki otoritesini
tesis edebilece~i inanc~~ ile, Milli Muhaf~z Te~kilat~ n~n say~s~n~~ azaltma te~ebbüsünde bulundu. Ayn~~ zamanda da, Yunanistan'~ n göstermelik Ba~kan~~ General Phaidon Gizikis'e gönderdi~i ve bas~ na da aç~klanan ac~~ ifadeli ve k~ nay~ c~~ mektubunda, cunta taraf~ ndan kendisine kar~~~ bir terör
kampanyas~~ yürütüldü~ü itham~ n~~ ileri sürdü ve Yunan hükümetinden,
Milli Muhaf~z Te~kilat~ 'ndaki 650 Yunan subay~ n~n geri çekilmesini istedi.
~~te bu noktadad~ r ki cunta harekete geçmeyen karar verdi. Milli Muhaf~z Te~kilat~'na, harekete geçme ve Makarios'u öldürme talimat~ n~~ verdi.
Kod ismi "Ba~kanl~ k Operasyonu" olan Yunan darbesi, 15 Temmuz sabah~ n~n, herkesin i~ine gitti~i saatlerden sonras~~ için planlanm~~t~. Makarios'un bertaraf edilmesi d~~~ nda esas hedefler, Ba~piskoposluk binas~ n~n,
Ba~kanl~ k Saray~ n~ n, uluslararas~~ havaalan~ n~ n, K~ br~s Yay~n Kurulu~u'nun
binalar~n~n ele geçirilmesi idi. Milli Muhaf~z Te~kilat~'na, ittifak Antla~mas~~ gere~ince adada bulunmas~ na izin verilen 950 subay ve asker ile,
darbeden önce adada gizlice sokulan Yunan subaylar~~ yard~m edecekti. 29
Temmuz 1974 tarihli Newsweek dergisinin belirtti~i gibi :
Darbeden önceki gece... sivil elbiseler giymi~~yüzden fazla runan
subay~, Olympic Havayollar~ 'n~n lanteli olmayan 727 sefer say~l~~ uça~~na bindiler. Kendilerini havalantr~da, loannides 'in yüksek düzeydeki
yard~ mc~lar~ndan Albay Michael Plykhos yolcu etti. Bu uçu~u, 24 saat
sonra, yüz kadar insan~~ ta~~yan ba~ka bir uçu~~takip etti.

Bununla beraber, Yunan komutanlar~~ kötü bir hata yapt~lar. Trodos
da~lar~ ndaki yazl~~~ndan, o sabah~ n erken saatlerinde bir kaç ki~ilik eskortu ile Lefko~e'ye hareket eden Makarios ile derhal çat~~maya gireceklerine,
nisbeten daha emniyetli olan Ba~kanl~k Saray~'na kadar gitmesini beklediler. Arkas~ ndan da saraya sald~ r~~ ba~lad~. Saray 25 tank ve pek çok say~da
komandolar taraf~ ndan sar~lm~~t~. Verilen bir komut üzerine, bu kuvvetler
hep birlikte sald~ r~ya geçtiler ve çarp~~malar ba~lad~. Tanklar ate~e ba~lay~ nca, Ba~kanl~ k Saray~~ giderek bir harabe haline dönü~tü. Fakat buna
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kar~~l~ k sald~ran komandolar~ n da ço~u öldürüldü. Meydana gelen bu karga~a içinde Makarios ile iki yard~mc~s~, çat~~maya daimi§ bulunan komandolara da görünmeden, alevler içindeki binan~ n arka kap~s~ ndan kaçmaya
muvafrak oldular. Buna ra~men, K~br~s Yay~ n Kurulu, radyodan, "MakariMuhaf~zlar! Elenizm K~br~s'ta ya~amaya devam ediyor!"
os adli! Ta~an?:
anonsunu yap~yordu.
Ö~leden sonra saat 2.5o'de K~ br~s Cumhuriyeti'nin ba~~na kukla ba~kan olarak, Ioannides'in eski dostu Nikos Sampson getirildi. I969'da
"Türklere ölüm!" slogan! ile Temsilciler Meclisi'ne seçilmi~~olan "Omorphita
(Küçük Kaymakl~) Kasab~~"n~ n i~ba~~na gelmesi, K~br~s Türk toplumu taraf~ ndan endi~e ve hayretle kar~~land~ . 1973 de Geçici K~br~s Türk Yönetimi
Yürütme Komitesi Ba~kanl~~~n~~ Dr. Faz~ l Küçük'ten devralan Rauf Denkta~'~n gayet yerinde olarak söyledi~i gibi, Adolf Hitler nas~l ~srail'e Cumhurba~kan~~ olamaz ise, Sampson'un Cumhurba~kanl~~~~da ayn~~ derecede
kabul edilemezdi.
Darbede Yunan cuntas~ n~ n katk~s~~ konusunda bir çok deliller elde
eden Türkiye Ba~bakan~~ Bülent Ecevit 15 Temmuz'da, Yunan Hükümetini K~ br~s'a müdahale etmekle resmen itham etti. 16 Temmuz'da ingiltere
Hükümetine gönderdi~i notada ise, Garanti Antla~mas~'n~ n uygulanmas~ nda Türkiye ile i~birli~i yapmas~ n~~ istedi. Ba~bakan Harold Wilson ve D~~i~leri Bakan~~ James Callaghan ile görü~mek üzere 17 Temmuz'da da Londra'ya uçtu. K~ br~s'~ n ba~~ms~zl~~~n~~ korumak amac~~ ile yap~lacak bir askeri harekâta Türkiye ile birlikte kat~lmalar~~ hususunda kendilerini iknaya
çal~~t~. Lâkin ~ngilizler adadaki ekonomik menfaatlerini tehlikeye atmak istemiyorlard~~ ve binlerce ~ngiliz askeri ile K~br~s Rum kasabalar~ nda ya~ayan ailelerini tehlikeye sokmak hususunda da gayet isteksizdiler. Ingilizlerin zaten kuzey Irlanda'daki I.R.A. ayaklanmas~~ ile ba~lar~~ dertte iken, bir
ba~ka yerde daha bata~a saplanmak da istemiyorlard~. Dolay~sile, K~ br~s
meselesinde ihtiyatl~~ bir yol takip etmeyi tercih ettiler. ~ ngilizleri bu politikalar~ nda, Ingiltere'ye kaçm~~~olan ve ~ ngiliz liderleri ile yapt~~~~konu~malarda, kendilerine kuvvet kullanmaktan kaç~ nmay~~ tavsiye eden Makarios
da te~vik etti.
Türkler, ayn~~ ~ekilde, darbe kar~~s~ nda Amerikal~lar~ n gösterdi~i tutumdan da hayal k~r~kl~~~ na u~rad~ lar. Birle~ ik Amerika hükümetine göre,
her ne pahas~ na olursa olsun, NATO içinde bir çat~~madan kaç~nmak gerekliydi. Kald~~ ki, yeni K~br~s krizi, Amerikal~ lar~n, kendi ülkelerinde yo~un siyasi' hadiseler içinde bulundu~u ve ba~kanl~~~ n ise fiilen kötürümle~-
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ti~i Watergate hâdisesinin en yüksek noktas~nda oldu~u bir s~ rada ortaya
ç~ km~~t~ . Bundan dolay~~ D~~i~leri Bakan~~ Henry A. Kissinger, K~ br~s açmaz~~ ile kar~~~kar~~ya kal~ nca, bir D~~i~leri Bakanl~~~~yetkilisinin gayet güzel
söyledi~i gibi, "yap~c~~ belirsizlik" ("constructive ambiguity") politikas~ n~~ seçti
ve anla~mazl~~~ n bar~~c~~ bir çözümünü müzakere etmek üzere, yard~ mc~s~~
Josehp Sisco'yu Londra, Atina ve Ankara'ya göndermekle yetindi.
Hatta Birle~mi~~Milletler bile kriz kar~~s~ nda çok az ilgi gösterdi.
Güvenlik Konseyi K~br~s konusunu görü~mek üzere 16 Temmuz 1974
günü özel bir toplant~~ yapt~~~ nda, mesele hakk~ nda bir karara varmak için
elde çok az bilgi bulundu~u gibi, sudan bir bahane ile hiç bir karar almadan toplant~~ hemen ertelendi.
Bu arada K~ br~s'ta, duygular~ nda son derece istikrars~z olan Sampson,
Makarios taraftarlar~n~ n toptan katliam~na giri~mi~~bulunuyordu. Lefko~e'deki Rum Ortodoks mezarl~~~ n~ n yönetici olan Papatsestos adl~~ bir K~ br~sl~~ Rum papaz, putsch'u (darbe'yi) hemen takip eden günlerde 127
ölünün mezarl~~~ na gömüldü~ünü söylemi~tir. Sadece 17 Temmuz 1974
günü 77 ki~iyi toplu mezarlara gömmeye zorlanm~~t~ r. Irlandal~~ televizyoncu Derek Reed de, Baf yak~ nlar~ nda, ölülerin toplu-mezarlara
gömüldü~ünü gördü~ünü söylemi~tir. Argiris Kyriakides ad~ ndaki bir üniversite ö~rencisi de, Makarios taraftarlar~ n~ n Limasol yak~ nlar~ nda dörder
dörder gömüldü~ünü söylemi~tir. K~ br~s Rum Komünist Partisi AKEL'in
Genel Sekreteri Ezekias Papaioannou da, 14 Mart 1984'te Lefko~e'de yapt~~~~bir konu~mada, Sampson ve darbeci arkada~lar~ n~ n, partisinden
~ o.000 ki~iyi öldürmek için bir plan haz~ rlad~ klar~ n~~ ileri sürmü~tür.
Sampson'un geçmi~te yapt~ klar~~ gözönüne al~n~ nca, K~ br~s Türklerinin
de ayn~~ âk~ betten yakalarm~~ kurtarmalar~ na çok az ihtimal vard~~ ve bu sebepten de, her geçen saat, K~ br~s Türk toplumunun endi~elerini artt~ r~yordu.
18 Temmuzda, art~ k hiç bir ~üpheye yer b~ rakmayacak kadar aç~ k bir
~ekilde anla~~lm~~t~r ki, Ba~bakan Ecevit'in bu son K~ br~s krizini bar~~ç~~
yollarla çözümlemek hususundaki çabalar~~ ba~ar~s~z kalm~~t~ r ve bundan
dolay~~ da, K~ br~s Türk toplumu çok yak~ n bir tehlike içindedir. Onun
içindir ki, Yunan hükümetine gönderdi~i ültimatomda Ecevit ~unlar~~ istedi:
I. Nikos Sampson'un Cumhurba~kanl~~~ ndan istifas~.
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Milli Muhaf~z Te~kilât~~ içinde bulunan 650 Yunan subay~ n~n geri
çekilmesi.
Ada'n~ n ba~~ms~zl~~~n~ n taahhüt edilmesi.
Buna kar~~l~ k, Türklerin sadece blöf yapt~~~ na inanan cunta, yerinden
bile k~p~rdamad~. Güya bir uzla~ ma olarak teklif etti~i tek ~ey, Milli Muhaf~z Te~kilât~ 'ndaki Yunan subaylar~ n~ n rotasyona tabi tutulmas~~ idi. Bu
cevap üzerine Ecevit, 19 Temmuzda, Garanti Antla~mas~'n~ n kendisine tan~d~~~~müdahale hakk~ n~~ kullanarak, K~ br~s'~n ba~~ms~zl~~~ n~~ ve K~br~s
Türk toplumunu korumak üzere, Türk birliklerine askeri harekât emrini
verdi.
Gayet aç~k bir ~ekilde görüldü~ü gibi, 1974 de K~br~s'~ n i~gali diye bir
~ey yoktur. Ba~ piskopos Makarios'un 19 Temmuz 1974'de Birle~mi~~Milletlerde yapt~~~~konu~ mada bizzat kendisinin belirtti~i üzere, K~br~s'ta bir
Yunan i~gali, on y~ l içinde ikinci defa bir Yunan i~gali vard~.
Türk müdahalesinin me~ruiyeti, Atina ~stinaf Mahkemesinin 21 Mart
1979 tarihli bir karar~~ ile de teyid edilmi~tir. Daha önce de gördü~ümüz
gibi, Türkler 1964 ve 1967'de, geni~~çapl~~ bir askeri müdahalede bulunmak için her türlü sebebe sahip iken, daha fazla kan dökülmesinden kaç~ nmak ümidi ile bir tak~ m sembolik hareketlerde bulunmakla yetinmi~lerdi. Fakat bu sefer, ~ ngiltere Ba~bakan~~ ve D~~i~leri Bakan~~ Sir Alec Douglas-Home'~n söyledi~i gibi, "Tahrikler tahammül s~n~r~n~~ a~~r~:~ii". Ayn~~ duygular, 1988 Nisan~ nda, Yunan Denizi~leri Bakan~~ Evangelos Iaonnopoulos
taraf~ ndan da ifade edilmi~tir. Atina'da günlük olarak yay~ nlanan Eleftherot~Pia gazetesinde Iaonnopoulos ~u soruyu sordu: "Makarios'u devirdikten,
K~br~s Rumlar~n~~ ve K~br~s Türklerini katliâma ba~lad~ ktan ve Sampson diye bir
meczubu K~br~ s hükümetinin ba~~ na getirdikten sonra, Türkiye'den hiç bir tepki
bekk~nemek nas~l mümkün olabilirdi?".
VI
TÜRKIYE'N~ N MÜDAHALESI
20 Temmuz 1974 günü ~afakla beraber, üç tugayl~k bir Türk kuvveti

Girne yak~ nlar~ na ç~ karma yaparak, ve bir para~ütçü birli~i de Lefko~e
milletleraras~~ havaalan~~ civar~ na indirilirken, içerlere do~ru ilerlemeye ba~lad~. ~ lk günün sonunda Türkler, Girne plajlar~ndan Lefko~e'nin Türk kesimine uzanan bir koridor tesis etmeye muvaffak olmu~lard~. Milli Muhaf~zlar Girne'de ve Lefko~e havaalan~ nda sert bir direnme gösterdiyseler de,
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kuvvetlerinin büyük k~ sm~ n~, adaya yay~ lm~~~bulunan Türk yerle~imlenne
yapt~ klar~~ sald~ r~ larda israf ettiler. Bu sald~ r~ lar~ n ba~l~ ca hedefleri, Lefke,
Erenköy ve Limnitis (Ye~il~ rmak) köyleri ile, Baf, Lamaka, Limasol ve
Magusa'n~ n Türk mahalleleri idi. Bu Türk topluluklar~, askeri veya sivil
hedef gözetilmeksizin, yo~un baraj ate~ine maruz kald~ lar. Ele geçirilen
köy ve kasabalarda Milli Muhaf~ zlar ve EOKA-B, tam bir y~ k~ m furyas~ na
giri~tiler. The Times (Londra) gazetesinin muhabiri David Leigh ~öyle yaz~ yordu :
Binlerce K~ br~s Türkü rehine al~nd~ ... Türk kadu~lanna tecaviiz
edilirken, sokaktaki çocuklara ate~~edildi ve Limasol'un Türk kesimi
M~lltMuhaf~zlar taraf~ ndan ate~e verildi.
Özellikle, Milli Muhaf~ zlar~ n kontroluna geçen Limasol'un Türk mahalleleri halk~~ çok kötü muamelelere maruz kald~ lar. 15 ya~~ nda bir k~z
çocu~u ~öyle diyordu:
Sokak aralar~ndan ko~arak kaçt~ m ve askerler arkamdan hep ate~~
ediyorlard~. Bir eve s~~~nd~~~ mda, askerlerin bir kad~ na tecavüz ettiklerini gördüm. Ondan sonra da gözümün önünde kad~ na ate~~ederek
dcl~irdukr.
Limasol'da ziyaretçi olarak bulunan K~ br~s Türk as~ ll~~ bir ~ ngiliz memuru, Milli Muhaf~zlar~ , kad~n ve çocuklara ate~~etmekle itham etmi~~ve
"Sokakta 20 çocuk ölüsiinii gözlenmk gördüm. raralz olan di~er çocuklar ise a~la~~p duruyor/ard~ " demi~ tir. Limasol'un Türk halk~ , bir koyun sürüsü gibi,
bir hastanenin avlusunda toplanm~~t~ . Ertesi günü erkeklerden baz~ lar~~
kur~unland~ . Geri kalan erkekler ise, alelacele yap~ lm~~~bir kampa sevkedildi.
Magusa bölgesinde de yo~un vah~et vard~ . Bir Alman turist, Almanyan~ n Sesi Radyosu'na, "rumlann kasapl~g~ n~~ insan akl~~ almaz" dedikten onra, ekliyordu :
Magusa civar~ ndaki k6y
. lerde Rum Milli. Muhaf~zlar~, e~ine rastlanmayan vah~et örnekleri sergilem~~. krdir. Bunlar Türk evlerine girip,
kad~nlar~n ve çocuklar~n üzerine kur~un yagd~ rmi~krd~r. Bir çok
Türkiin de bo~az~n~~ kesmi~lerdir. rakalad~klan kad~nlar~n hepsine tecavüz etmi~lerdir.
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France Soir gazetesinden Jean Nouvecelle de, Magusa bölgesinde pek
çok barbarl~ k sahnelerine ~ahit olmu~tur. ~öyle yaz~yordu:
Pek çok utanç verici hddiseleri gözlerimle gördüm... Rumlar Türk
cdmi terini yakt~ lar ve Türk evlerini ate~e verdiler... Türkler canlanm
kurtarabilmek için yak~ ndaki tepelere kaçt~ lar ve evlerinin vah~ice yagmalanmann~~sey~etmekten ba~ka bir ~ey yapamad~lar.
The New rork Times ise, Larnaka yak~ n~ ndaki Alaminos köyünü savunanlardan onbe~inin, teslim olduktan sonra bir ta~~duvar~n önüne dizilip
EOKA-B taraf~ndan nas~ l kur~una dizildiklerini anlatm~~t~r.
The Times'in mülakat yapt~~~~bir K~br~sl~~ Rum i~adam~ n~n söyledi~ine
göre, ba~lang~çta K~br~ s Rumlar~ , mümkün oldu~u kadar çok K~ br~s
Türkünü rehine al~ p, Türkler K~ br~ s Rum mevzilerini bombalamaya devam ettiklerinde, bunlar~~ kur~una dizmekle tehdit etmeyi dü~ünmü~lerdir.
Lâkin o hengâmenin içinde her ~ey unutulmu~~ve böyle bir tehdide ba~vurmadan, K~br~ s Türkleri kitle halinde bo~azlanm~~lard~r.
Türklerin açm~~~oldu~u koridorun her iki ucunda da çarp~~malar iki
gün daha bütün ~ iddetile devam etti. Bu arada da, Milli Muhaf~zlar ve
EOKA-B adadaki izole Türk yerle~imlerine sald~r~lar~ na devam ettiler.
Mamafih, Birle~mi~~Milletlerin ate~-kes ça~r~s~n~~ 22 Temmuz günü ö~leden sonra saat 4:00 de her iki taraf da kabul etti.
Türkiye'nin K~ br~s'a yapm~~~oldu~u müdahalenin ilk safhas~~ bu ~ekilde sona erdi. Bu müdahalenin etkileri gayet geni~~oldu: Müdahale üzerine, hem Yunan cuntas~~ ve hem de Lefko~e'deki kukla rejim çöküverdi. Ioannides görevinden ayr~ld~~ ve yerine, Fransa'da inzivaya çekilmi~~olan
Constantine Karamanlis, yeni hükümeti kurmak üzere Atina'ya ça~r~ld~.
Sampson'un yerine de Cumhurba~kan~~ Vekili unvan~~ ile, K~ br~s Rum
Temsilciler Meclisi Ba~kan~~ Glafkos Clerides getirildi. Türkiye'nin askeri
harekat~, ayn~~ zamanda, K~br~ s Rumlar~n~ n birbirlerini öldürmelerini de
sona erdirdi. Papaz Papatsestos'un dedi~i gibi :
Söylemesi biraz zor; ama Türk müdahalesinin bizi amans~z bir iç
sava~tan kurtard~~~~da bir gerçektir. Onlar (Sampson rejimi), Makarios taraftarlann~ n bir listesini haz~ rlam~~lard~~ve hepsini bogazhyacaklard~~
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22 Temmuz ate~-kesinin hemen arkas~ ndan, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~
Callaghan, B.M.'in (Güvenlik Konseyinin) 353 say~ l~~ karar~ n~n 5. maddesine uygun olarak, K~ br~s'ta çat~~malar~n yeniden ba~lamas~ n~~ önlemek
amac~~ ile, Yunanistan ve Türkiye'yi Cenevre'de yap~ lacak bir konferansa
davet etti.

25 Temmuz'da konferans ba~lad~~~ nda K~br~ s'ta durum son derece
gergindi. Gerçekten, 22 Temmuz ate~-kesi, K~ br~s Türklerinin ço~unlu~unun endi~e ve ~zd~ raplanna bir rahatl~ k getirmedi. Erenköy, Limnitis (Ye~il~ rmak) ve Louroudjina, (Ak~ nc~ lar) Milli Muhaf~zlann topçu ate~i alt~ndayd~ . Pek çok Türk köyü, Milli Muhaf~ zlar ve EOKA-B taraf~ ndan çember içine al~ nm~~t~. Keza, Magusa'n~ n Türk kesimi de ayn~~ durumdayd~.
Evlerini tekederek kaçmak zorunda kalan 37 Türk köyünün halk~, ço~unlu~u esasen muhasara alt~ ndaki köylere s~~~nm~~~olarak, son derece a~~r
mahrumiyetler içinde ya~amaktayd~. 20, 21 ve 22 Temmuzdaki topçu ate~i
neticesi geni~~bir ~ekilde tahrip edilmi~~olan ve büyük bir yiyecek s~k~nt~s~~
çekmekte bulunan Magusa'n~ n Türk kesiminin nüfusu, yak~ ndaki Baykal,
Sakarya ve Karakol köylerinden gelen mültecilerle, iki misline ç~ km~~t~.
Yak~ ndaki alt~~ köyün Türk halk~n~n s~~~nmas~~ neticesi, Knodara (Gönendere) köyünün nüfusu 750 den 3.00o'e ç~ km~~~bulunuyordu. The New Tork
Times'a göre, bazan bir evde 6o ki~i bar~ nmaktayd~.
Rumlar~n yo~un topçu ate~i kar~~s~ nda Türk mahallelerinin teslim olmak zorunda kald~~~~Limasol ve Lamaka'da, erkekler gecekondu kamplara sevkedilirken, kad~ nlar ve çocuklar bir tak~m serseri gruplar~n~ n merhametine terkedilmi~ ti. Limasol'da 1 .75o erkek, kentin futbol stad~ nda aç~ kta
tutuluyordu. Larnaka'da ise, ya~lar~~ 12 ile 19 aras~ ndaki 873 erkek çocuk
ve genç, ancak I oo ö~renci için yap~ lm~~~bir ilkokul binas~na t~ k~lm~~t~.
Bu bak~mdan, Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Profesör Turan Güne~'in Cenevre'ye gelir gelmez, Türk Hükümeti için en önde gelen meselenin, K~br~ s Türk toplumunun güvenlik ve huzuru oldu~unu söylemesine ~a~mamak gerekir. Yine bundan dolay~, Türk askerinin K~ br~s'ta Türk toplumunu korumak için bulundu~unu ve Türk toplumu, Yunanistan'~ n, K~ br~s
Rum toplumunun ve Rum Milli Muhaf~z Te~kilât~~ ile EOKA-B'nin sald~ r~~
tehlikesi alt~nda bulundu~u sürece, Türk askerinin adada kalmaya devam
edece~ini söyledi. Bu arada, K~ br~s Cumhuriyeti'nin, 1963 Aral~k ay~ nda
Makarios taraf~ ndan y~k~lmas~ndan beri, art~ k mevcut olmad~~~n~~ da vurgulad~. Binnetice, tamamile yeni bir K~ br~s Devleti'nin yarat~lmas~~ gerekiyordu. ~ki bölgeli ve K~br~s Türklerinin geçmi~~y~ llar içinde K~ br~s Rum
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toplumunun zulmü neticesi, özerkliklerini korumak için kurmak zorunda
~br~s
kald~klar~~ milli ve mahalli örgütlenmesini mümkün k~lan yeni bir K
devleti.
Cenevre Konferans~ 'na kat~lan ~ ngiltere, Yunanistan ve Türkiye, 30
Temmuzda, a~a~~ daki hükümleri ihtiva eden bir anla~ma imzalad~lar.
~ . Gayri muntazam kuvvetler de dahil, bütün silahl~~ kuvvetler, sald~rgan ve dü~manca eylemlerden kaç~ nacaklard~r.
Bütün Yunan ve K~ br~ s Rum kuvvetleri, i~gal etmi~~olduklar~~ Türk
yerle~imlerinden derhal çekilecektir.
Son çat~~ malarda tutuklanan askeri' ve sivil personel, Milletleraras~~
K~z~ lhaç Komitesi'nin gözetiminde, en k~ sa zamanda mübadele edilip serbest b~ rak~lacakt~r.
Müstakbel K~br~s Hükümeti gibi daha mühim konular, 8 A~ustosta yap~ lacak ikinci toplant~ da tart~~~lacakt~.
8 A~ustos toplant~s~ na, Yunan ve Türk delegasyonlar~~ yan~ nda, Cumhurba~kan~~ vekili Clerides ile Ba~kan Denkta~~da kat~ld~ . Türkiye ve K~br~ s Türk delegasyonu, adada federal bir hükümet sisteminin kurulmas~n~~
teklif ettiler. Bu federal sistem, ba~~ms~z ve "uygun s~n~rlar içinde", K~br~s
Türk toplumu ile K~br~ s Rum toplumunun özerkli~e sahip olaca~~~iki-toplumlu bir devlet olacakt~.
Lâkin Yunan delegasyonu ile K~br~ s Rum delegasyonu, anayasa de~i~ikliklerine bizzat K~br~sl~lann (yani K~br~s Rumlann~ n) karar vermesinde
israr ettiler ve iki-bölgeli bir yap~y~~ kabul etmediler. Bu durum kar~~s~nda,
"gerekli isti~arelerin" yap~ labilmesi amac~~ ile, konferans~ n ertelenmesini istediler. ~~ te bu salhada Türk delegasyonu ile K~br~ s Türk delegasyonunun
sabr~~ tükendi. Zira EOKA-B, kontrolu alt~ na ald~~~~Türk yerle~imlerinden
çekilmedi~i gibi, yüzlerce K~br~ s Türkünü rehin almaya devam ediyordu.
Türkler ve K~br~s Türkleri, görü~melere ara verilmesinden yararalanarak
Yunanl~lar~ n K~br~ s'a yeni kuvvetler göndermesinden ~üphelendiler. Dolay~sile, 14 A~ustos sabah~~ ~afakla beraber, adadaki Türk birlikleri, harekât~~
devam ettirmeye ba~lad~lar. K~br~s : Az~nl~ k Haklar~~Grubu'nun 30 No.lu Raporu'nun ad~n~~ aç~ klamayan yazar~ n~ n, bu Rapor'un I. K~sm~'nda yazd~~~~
gibi:
Makarios'un uzla~ maz zihniyeti, K~br~s Rum delegasyonunda da
bütün yo~unlu~u ile devam ediyordu. runanistan 'in kendisi ise, cunta-
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n~ n devrilmesinden sonra bir tak~ m politik sanc~ lann içindeydi. runan
hükümeti içinde çok az bir koordinasyon mevcut oldu~undan Türkiye'nin kararl~l~~~~da farkedikmiyordu. Ve inan~ lmaz bir kendine güven
ile, özellikle ~ngiltere ve Amerika'n~ n yapaca~~~bask~lar neticesi,
statükonun geri gelece~i inanc~~vard~. Halbuki Türkler Cenevre'ye gayet
kesin istek/er ve hiç bir de~i~ikli~e raz~~ olmayacaklan bir plân ile gelmi~lerdi. K~br~s Rumlann~ n "gerekli isti~arekr” iste~i, geçmi~~y~llarda
Rum taraf~n~ n bir santim bile gerilemed~~i siyasi oyunlar~~ hat~ r/at~yordu.
Türk harekat~ n~ n ikinci ilerlemesi, Kuzey K~ br~s'ta, K~ br~s Türk toplumuna, Türkiye'nin korumas~~ alt~ nda güvenlikli bir yurt sa~lamak içindi.
Lakin daha bu amaç gerçekle~meden önce, Milli Muhaf~ zlar ve EOKA-B,
savunmas~z Türk yerle~imlerine kar~~ , görülmemi~~bir vah~etle giri~ti~i tethi~~faaliyetleri ile, Türk toplumuna kar~~~duydu~u bütün kinini kustu.
14 A~ustos sabah~ , bir grup Milli Muhaf~ z ve EOKA-B mensubu,
Magusa'n~ n kuzey-bat~s~ ndaki Aloa (Att~ lar) köyüne girerek, erkek, kad~ n
ve çocuk olmak üzere 75 ki~ iyi toplad~ ktan sonra, bunlar~~ yak~ndaki bir
alana götürüp hepsini otomatik silahlarla öldürdüler ve sonra da bir çukura gömdüler. Bir kaç gün sonra ölüler topra~~n alt~ ndan ç~ kar~ ld~~~ nda tan~ nmayacak haldeydiler. Çünkü bir buldozer ölüler üzerine toprak atarken cesetleri parçalam~~t~ . Kafalar ve kollar vücutlardan kopmu~~ve katliam~ n kurbanlar~~ bir et y~~~ n~~ haline getirilmi~ti. Aloa (Atl~lar) köylülerinden
sadece üç ki~ i bu katliamdan canlar~ n~~ kurtarabilmi~ti.
Aloa'da (Att~ lar) bunlar olurken, bir kaç mil ötede, K~ br~s Rumlar~ ndan ba~ ka bir grup Maratha köyüne girip köy halk~n~~ öldürdüler. Sald~ rganlar bununla da yetinmeyip, yak~ ndaki Sandalarais (Sandallar) köyü sakinlerini de Maratha'ya (Murata~a) getirip hepsini kur~ una dizdiler.
Aloa'da (Atl~lar) oldu~u gibi burada da kurbanlar~ n~~ bir çukura gömdüler.
Eylül'de Maratha (Murata~a) ve Sandalaris'teki (Sandallar) çukurlar
aç~ ld~~~ nda, vücutlar~~ parçalanm~~~88 ölü say~lm~~t~.
Yine ayn~~ trajik sabah esnas~ nda, bir grp EOKA-B mensubu, Limasol
ile Lamaka aras~ nda yan-yolda bulunan ve karma bir köy olan Tokhni'nin (Ta~ kent) Türk mahallesine girdiler ve ya~lar~~ 13 ile 74 aras~nda de~i~en 59 Türk erke~ini tutuklad~ lar. 15 A~ustosta, Mari Zyyi (Tatl~ su)
köyünden toplad~ klar~~ 15 erke~i de buraya getirdiler. Bunlardan 50 tanesini otobüse bindirip, Limasol yak~ nlar~ nda, esasen bir çukurun haz~ rlanm~~~
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oldu~u yere götürdüler ve hepsini kur~unlad~ lar. EOKA-B'nin toplad~~~~
geri kalan 34 ki~iyi ise, bir daha gören olmad~ . öldürüldükleri san~lmaktad~r.
Bar~ n Türk kesiminde ise Milli Muhaf~ zlar, Türklerden 5 erkek ile 3
ya~~ nda bir çocu~u öldürdüler. Bir Birle~mi~~Milletler gözlemcisine göre
çocu~un vücudunda 30-40 kadar kur~un deli~i tesbit edilmi~ti.
Baf yak~nlar~ ndaki Ayios Ioannis (Ayd~ n) köyünde ise Milli Muhaf~zlar ile EOKA-B'nin adamlar~ , 15 A~ustosta, 5 Türk erke~ini daha
öldürmü~lerdir.
Bu katliam, derhal, K~br~ s Türklerinin, adan~n güneyinden, Türkiye'nin korunmas~ ndaki kuzeye kitle halinde göç etmelerine sebep oldu.
Türklerin ak~n halindeki bu göçleri üzerine, kuzeyde yerle~mi~~bulunan
K~br~ s Rumlan da güneye göç etmek zorunda kald~lar. Böylece, Milli
Muhaf~zlar ile EOKA-B'nin K~br~ s Türk köy ve kasabalan halklar~na kar~~~
giri~tikleri bu vah~i sald~r~lar~ n, neticede K~br~s Rumlan da kurban~~ oldular.
K~br~ s Türkleri kuzeye kaçarken, evlerini, i~lerini, tarlalar~n~~ ve bahçelerini ve pek çok e~yalar~n~~ arkada b~ rakmak zorunda kalm~~lard~. Ne var
ki, yirmi y~ ldanberi ilk defa olarak kendilerini güvenlikte hissediyorlard~.
Bu sebeple de, yeni çevrelerinde devaml~~olarak yerle~meye kararl~yd~lar.
Zaman ilerledikçe, Milli Muhaf~ zlann ve EOKA-B'nin faaliyetlerinden
ho~nutsuzluk duyan ve ~l~ml~~ bir ki~i olan Cumhurba~kan~~ Vekili Clerides,
K~br~ s meselesinin, iki-bölgeli bir formülle halledilmesine e~ilim göstermeye ba~lad~. 6 Kas~ m 1974'de Lefko~e'de yapt~~~~bir konu~mada, Türk
Müdahalesinden önce K~br~s Rumlann~n dü~ünce sisteminin "yanl~~~faraziyelere, korkunç hatalara, ve hayallere" dayand~~~n~~ kabul etti. "Federasyonu ve bunun co~rafi esaslann~~ihtiva etmeyen bir çözümü Türklerin kabul etmesine
ihtimal vermedi~ini" söyledi. Sözlerini, "K~br~s Tiirklerile birlikte bir federasyonu
kabul etmek, adan~ n maruz kald~~~~siyasi krizi çözmenin yegâne gerçekçi yoludur"
~eklinde ba~lad~.
Lakin, pek çok K~br~ s Rumu da, Clerides'in sözünü etti~i "hayallere"
hala saplan~p kalm~~~bulunuyordu. Bunlar adan~ n 1974 öncesi statüsünü
yeniden tesis etmek için, sadece Ba~piskopos Makarios'un siyasi sihirbazl~~~na ihtiyaç oldu~una inan~yorlard~ . Bundan dolay~~ da Clerides, görevinden ayr~lmas~~ve yerini Makarios'a b~rakmas~~ için, halk~n gittikçe artan
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bask~s~~ alt~ ndayd~. Zaten, 29 Eylül'de Limasol'da, Makarios taraftarlar~~
30.000 Rumun kat~ ld~~~~bir miting de düzenlemi~ lerdi.
Nihayet Makarios 7 Aral~ kta K~ br~s'a döndü~ünde, K~ br~s Rumlar~~ taraf~ ndan muazzam gösterilerle kar~~land~~ ve hemen, yeni yap~lm~~~bulunan
Lefko~e'deki Ba~kanl~ k Saray~ na yerle~ tirildi. Halbuki Makarios'un Ba~kanl~ k görevini yeniden üstlenmesi, 1960 Anayasas~ na ayk~ r~~ idi. Çünkü,
bu anayasaya göre, Cumhurba~ kan~~ 75 günden fazla süre ile ülkesinden
uzak kal~ rsa, Cumhurba~kanl~~~~için yeni bir seçimin yap~ lmas~~ gerekiyordu. ~~ leri daha da berbat etmek üzere Makarios, selef~ nin, "taviz vermede
gereksiz bir heyecan gösterdi~ini" söyledi ve halk mübadelesini gerektiren
ve taksime müncer olacak bir çözümü "asla" kabul etmiyece~ini belirtti.
Böylece, pek çok ~eyi de~i~tiren 1974 hadiselerinden hiç bir ders almam~~~
oldu~unu göstermekteydi.
K~ br~ s Türkleri Makarios'un bu ikiyüzlü ve uzla~maz tutumundan
o derece hayal k~ r~ kl~~~ na u~rad~ lar ki, adan~ n Türk kontrolundaki kesiminde kendi ayr~~ özerk hükümetlerini kurmaya karar verdiler. Bu suretle,
K~br~ s Türk Federe Devlet: 13 ~ubat 1975 de resmen kuruldu. Bu kurulu~un
amac~ , yeni bir federal devletin kurulmas~ n~~ öngören bir anla~ ma haz~ rlan~ ncaya kadar, K~ br~s Türklerinin ya~ad~~~~bölgeyi yönetmekti. Federe
Devlet'in anayasas~ na göre, yürütme kuvveti, halk taraf~ ndan genel oyla
be~~y~ l için seçilmi~~bir Ba~ kana ve milletvekilleri aras~ nda Ba~kan taraf~ ndan seçilmi~~bir Ba~ bakana tevdi ediliyordu. Yasama görevi ise, be~~y~ l
için seçilmi~~40 milletvekilinden meydana gelen Meclis'e aitti. 20 Haziran
1976 da Rauf Denkta~, K~ br~ s Türk Devleti'nin ilk Cumhurba~kan~~ seçildi.
K~ br~s'~ n 1974.'te Yunanistan taraf~ ndan i~gali tam bir ç~ lg~ nl~ kt~. I~galin amac~ , Makarios'un öldürülmesi ve yerine, enons'i derhal gerçekle~tirecek bir liderin getirilmesi idi. Halbuki, i~gal Yunan cuntas~n~ n sonunu getirdi ve da~~n~ k yerle~imler halinde ya~ayan K~ br~s Türklerinin, Türkiye'nin korumas~~ alt~nda, birle~mi~~ve dayan~~mal~~ bir hale gelmesine sebep oldu. Türkiye'nin müdahalesi sadece K~ br~s Rumlar~ n~ n di~er K~ br~s
Rumlar~~ taraf~ ndan katliam~ n~~ sona eddirmekle kalmad~ , ayn~~ zamanda,
K~ br~s Türklerinin Yunanl~ lar ve K~ br~s Rumlar~~ taraf~ ndan katliam~ n~~ da
durdurdu. Türk birliklerinin kuzey K~ br~s'ta bulunmas~ , Birle~mi~~Milletler Bar~~~Gücü'nün (UNFICY) yapamad~~~~ bir ~eyi de gerçekle~tirdi :
Dünyan~ n ba~l~ca kayna~ma noktalar~ ndan biri haline gelmi~~olan bir
bölgeye bar~~~getirdi. Gerçekten, Türk Ordusu'nun adada gerçek anlamda
bir bar~~~gücü oldu~u söylenebilir.
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K~br~ s Türk Federe Devleti'nin kurulmas~~ K~br~ s Rumlar~n~~ itidale
~.
sevketmi~~görünüyor. Hatta Makarios bile daha uzla~~c~~ bir tutum ald
koyn~~
imzas~
alt~na
~man~n
O kadar ki, "Türklere tek bir ta~~bile veren bir anla
mayaca~~n~ " israrla belirten Makarios, Birle~mi~~Milletlerin gözetiminde yai toplumlararas~~
p~ lan ve her iki taraf~ n da birer temsilci ile temsil edildi~
nda ise,
görü~ melere, hükümetinin de kat~lmas~ na izin verdi. 1977 ba~lar~
o derece yumu~am~~t~~ ki, Cumhurba~kan~~ Denkta~~taraf~ ndan yap~ lan ve
her iki liderin tarafs~ z bir yerde yüzyüze görü~ mesini öngören bir daveti
dahi kabul etti.
Neticede, Lefko~ e'deki Birle~mi~~Milletler karargah~ nda, biri 27 Ocak
~ ki liderin
ve di~eri de 12 ~ubatta olmak üzere iki zirve toplant~s~~ yap~ld~.
ekilde
bir
uyum
meydana
geldi
ve ya~
dü~üncelerinde beklenmedik bir
n,
herbi~n~
Türk
toplumlar
~s
y~ nlanan nihai bildiride, K~br~ s Rum ve K~br
ve
iki
top~s~z
z,
ba~lant
rinin ayr~~ bir toprak parças~ n~~ yönetece~i, ba~~ms~
inden
söz
edilmekteydi.
lumlu federal bir Cumhuriyetin kurulmas~~ gere~
Bu formül iki-bölgecilik ilkesini kabul etti~i için, Makarios'un politikas~ nda büyük bir de~i~ meyi ifade ediyordu.
Makarios, 1977 Mart~ nda da Danimarkal~~ bir gazeteciye yapt~~~~ ~u itiraf ile, dünyay~~ daha da ~a~~ rtt~~ :
Söylemek zorunday~ m ki, geriye bakt~~~ mda, baz~~ durumlarda yapm~~~olduklar~ mdan mutlu de~ilim... K~br~ s, enosis ad~ na tahnP edildi...
Bir çok ~eylere, fakat en fazla enosis için üzüntü duyuyorum...
Makarios 3 A~ustos 1977'de bir kalp krizinden öldü. Hayat~n~ n son
bir kaç gününe kadar, gerçekle yüzyüze gelmekten kaç~ nan romantik bir
hayalperest idi. Ölümü dolay~sile International Herald Tribune, gayet do~ru
olarak Makarios'un portresini ~öyle çiziyordu :
Türklerin a~a~~ l~k barbarlar oldu~u hakk~ nda Rumlar aras~nda
yayg~n olan görü~ü o da payla~tz ve Türklere, K~br~s milletinin bir parças~~ oldu~u duygusunu vermek için herhangi bir çaba harcama yoluna
. e'den de~il de
gitmedi. Bir gözlemcinin dedi~i gibi, sanki K~br~s Türkzy
gibi
hareket
etti.
~~
Yunan:S tan'dan 40 mil uzakta imi
Belleten C. LIV, 54

850

P. OBERLING - F. ARMAOGLU

Makarios, merhametsiz bir zâlimdi. 1963-64 katliam~ ndan sonra, K~ br~ s Türk toplumuna kar~~~uygulad~~~~terör politikas~n~~ terketmi~~ise, bunun tek sebebi, Türk yerle~imlerini açl~~a mahküm etmenin, Türkiye'nin
silâhl~~ müdahalesini daha az tahrik etme ~ans~ na sahip oldu~una inanmas~ndand~~ ve K~br~ s Türklerinin art~ k kendisinin merhametine ba~l~~ olmaktan ç~kt~~~ n~~ ve ba~~ms~zl~~a bir ad~ m daha yakla~t~ klar~n~~ gördükten sonrad~r ki, anlaml~~ tâvizlerde bulunmaya ba~lad~.
Makarios'un halef~~ bir devlet adam~~ çap~ na sahip olup da, 1977 Ocak
ve ~ubat zirvelerinde elde edilmi~~geli~ melerden yararlanarak K~ br~s Türk
Hükümeti ile bir pazarl~~a giri~mi~~olsayd~, her ~eye ra~men, Makarios'un
nihai miras~~ bir bar~~~olabilirdi. Lakin Spyros Kyprianou dar kafal~~ ve
inatç~~ bir adamd~~ ve ~artlar~ n gerektirdi~i çapa sahip olamad~ . Böylece,
Makarios'un gayet mühim diplomatik te~ebbüslerinden biri, bir ç~ kmaz
haline geldi.
Kyprianou, Cumhurba~ kan~~ oldu~u zaman ~öyle diyordu: "Her alanda, Cumhurba~kan~ m~ z ve müteveffa büyük liderimizin politikas~ n~~ sadakatle takip edece~im". Esas~ nda böyle bir niyeti yoktu. Çünkü kendisi,
K~ br~ s Türklerine herhangi bir tâvizin verilmesine devaml~~ olarak kar~~~ ç~kan bir sertlik taraftanyd~.
Cumhurba~kan~~ Kyprianou, K~ br~s Rumlar~ n~n, 1963 Aral~k ay~~ ile
1974 Temmuz'u aras~nda K~ br~s'a egemen olduklar~~ döneme, bir çe~it alt~ n ça~~olarak bak~ yor ve bu dönem için "en mutlu zamanlannuz" diyordu.
Ba~ piskopos Makarios'un hem D~~i~leri Bakan~~ ve hem de 2 Numaral~~
adam~~ (alter ego) oldu~u bu döneme öyle bir özlem duyuyordu ki, iktidara
geldi~inde, yeni gerçeklerle uyum sa~lamada yetersiz kald~ . O tarihte adada, biri kendisininki, di~eri de K~ br~ s Türklerininki olmak üzere iki ayr~~
yönetimin var oldu~unu kabullenemedi. Ona göre Türkler basit isyanc~lard~ . Halbuki, ne gariptir, gördü~ümüz üzere, K~ br~s Türkleri hukukun
üstünlü~ünü (rule of law) savunurken, adan~n me~ rü hükümetini y~kan K~br~s
Rumlar~~ olmu~tu.
Kyprianou'nun esas amac~, K~ br~ s Rumlar!~ egemen oldu~u bir
devlette, K~br~ s Türklerini, kendilerinin ikinci-s~ n~f vatanda~~olduklar~n~~ kabul etmeye zorlamakt~ . Bu ihtirasl~~ plan, hem ekonomik ve hem de diplomatik bask~ larla yürütülecekti. K~ br~ s Türklerini ekonomik bak~mdan bo~mak için, K~br~ s Türk Federe Devleti'ne kar~~~ekonomik boykot uygulama
yoluna gitti. Arkas~ ndan, "agresif bir diplomasi ile", di~er ülkelerin de
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K~ br~s Türk Devleti ile ticari münasebetler kurmalar~~ önlendi ve kendilerinden, kuzey K~br~s'~ n devaml~~ olarak Türk "i~gali" alt~nda bulunmas~ n~~
k~ namalar~~ istendi.
Ba~kan Kyprianou zaman~ n kendi lehine çal~~t~~~ na ve dolay~sile takip
etti~i politikan~ n, K~br~s Türklerinin irade ve kararl~l~~~ n~~ zay~ flataca~~na
inan~yordu. Hal böyle olunca, K~ br~s Rumlar~~ için, K~br~s Türklerile bir
pazarl~ k çabas~~ içine girmeye gerek yoktu. Bir süre için devam eden, Birle~mi~~Milletler gözetimindeki müzakerelerde, 1978 Temmuz'unda, Kyprianou o derece uzla~maz bir tav~ r ald~~ ki, görü~melerde kendi temsilcisi
olan Tassos Papadopoulos bile, daha önce gördü~ümüz gibi, daha ileri
görü~melerin temelini te~kil eden iki-bölgelilik ilkesini kabul eden Makarios-Denkta~~anla~mas~ ndan sapmas~ ndan dolay~~ Kyprianou'yu ~iddetle ele~tirip, ~a~k~nl~~~ n~~ ifadeden geri kalmad~.
1983 Eylülünde ise, Kyprianou'nun kendi D~~i~leri Bakan~~ Nikos Rolandis, o y~l~ n Nisan ay~ ndanberi devam etmekte olan görü~meleri, Kyprianou'nun ask~ya almas~ na sinirlenerek, istifa etti. Rolandis, bir kaç gün
sonra da Kyprianou'yu "Ktbns'm Dii~mant» ilan edecek kadar ileri gitmekten de kaç~nmad~.
Ba~kan Kyprianou'nun, Türk Federe Devleti'ni ekonomik bak~ mdan
çöküntüye u~ratma politikas~~ ba~ar~l~~ olamad~. Zira, onun Cumhurba~kanl~~~~zaman~nda, K~br~s Türklerinin hayat standard~~ muntazam bir ~ekilde
düzeldi ve d~~~dünya ile ticaret münasebetleri de mühim ölçüde geni~ledi.
Bununla benaber, k~s~ tlamalar her ~eye ra~men yo~un oldu~undan, K~br~s
Türkleri, Türkiye'nin 1974'teki askeri müdahalesi ile kazan~lm~~~olan topraklardan azami ölçüde yararlanma ve topra~~n i~lenmesinde yard~ mc~~ olmak üzere, Türk göçmenleri Kuzey K~ br~s'ta yerle~meye davet etme gere~ini duydular.
Ve keza, Ba~kan Kyprianou'nun politikas~, K~br~s Türklerini tam ba~~ms~zl~ k yoluna da gitmeye sevketti. Çünkü, ancak ayr~lma yoluyla K~ br~s
Türk Devleti, di~er ülkelerle ticaret yapmay~~ sa~layabilecek olan milletleraras~~ tan~ may~~ elde edebilirdi. Uzun bir zamand~ r K~br~s meselesi için federal çözümün savunucusu olmu~~bulunan Ba~kan Denkta~~bile, 1983
Kas~ m~nda ~u kanaate varm~~t~~ ki, K~br~s Türkleri için mukadder ad~m~~
atmaktan ba~ka çare yoktu. Böylece Denkta~, 15 Kas~ mda ba~~ms~zl~ k
deklârasyonunu yapt~~ ve Kuzey K~br~s Türk Cumhuriyeti de bu ~ekilde do~mu~~oldu.
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Bu suretle, K~ br~s Rum liderinin yanl~~~yönlendirilmi~~ve k~sa görü~lü
politikas~, bir kere daha geri tepti ve dü~ünülenin tam tersi neticeler verdi.
~~in asl~na bak~l~rsa, K~br~s Rumlar~~ kendilerini çeli~kili bir durumun içine
hapsetmi~lerdi: Bir yandan K~br~s Türklerinin e~itli~ini kabul etmek istemediler; öte yandan da, ne de bu e~itli~i reddetmenin kaç~n~lmaz neticelerini kabullenmek istediler.

CUMHURBA~KANI KYPR~ANOU'NUN KARI~IK M~RASI

Ba~~ms~zl~k ilan etmesine ra~men, Cumhurba~kan~~ Denkta~, güney ile
bir federasyon kurma fikrinden tamamen vazgeçmi~~de~ildi. Hatta, Kuzey
K~br~s Türk Cumhuriyeti'nin kurulu~unu ilan ederken, bir yandan da bir
uzla~ma için kap~y~~ aral~k b~rakt~~ ve yeni bir devlette K~br~s Türklerinin
ortak-kurucu statüsüne sahip olaca~~ , iki-toplumlu ve iki-bölgeli bir federasyon konusunda K~ br~s Rum hükümeti ile bir anla~ma meydana gelecek
olursa, ba~~ms~zl~k ilân~n~~ geri alabilece~ini de ihsas etti.
Denkta~'~n, ba~~ms~zl~~~n geri al~nabilece~ine i~aret etmesi, fazla cesaretli ve tart~~mal~~ bir davran~~~oldu. Zaten bizatihi ba~~ms~zl~ k deklarasyonu, pek çok ülkenin tepkisile kar~~la~maya mahkümdu. Di~er taraftan, ba~~ms~zl~~~n geri al~nabilece~ini söylemesi, ister istemez, Kuzey K~br~s Türk
Cumhuriyetini tan~mada, dost ülkeleri tereddüde sevkedecekti. Mamafih,
Denkta~~için, bu hareket, e~er arzu edilen netice has~l olursa, ödenmesi
gereken küçük bir fiyatt~: Kyprianou'yu görü~me masas~na getirmek. Gerçekten de öyle oldu.
Birle~mi~~Milletlerden Avrupa Toplulu~u'ndan ve ~ngiliz Milletler
Toplulu~u'ndan, K~br~s Türk Hükümetini, ba~~ms~zl~ k ilân~n~~ geri almaya
zorlayacak bir karar ç~kartamayan Kyprianou, nihayet 1984 Eylülünde,
görü~melere yeniden ba~lamay~~ ve New York'da "proximity talks" denen
"dolayl~~görii~meler"e kat~lmay~~ kabul etti.
Y~llard~r Denkta~~ile e~itlik ilkesi içinde görü~meyi reddetti~inden,
K~ br~s Türk Devleti'ni tan~yormu~~manas~ na gelir korkusu ile, Kyprianou
yine ayn~~ ~eyi yapt~: ~ki lider Birle~mi~~Milletler karargah~nda biti~ik odalardan görü~me yapt~lar. The Washington Posfun belirtti~i gibi, New
York'daki genel kanaat, "Bu geli~meyi mümkün k~lan ~eyin,Denkta~'~n tek tarafl~~ ba~~ ms~zl~k ildn~ "oldu~u idi.
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Dolayl~~ görü~meler ilerledikçe, her iki taraftan da belirli ilerlemeler oldu. Birle~mi~~Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'~ n sundu~u anla~ma tasar~s~, Kyprianou'nun be~enisi için bir çok defalar de~i~tirildi. Perez
de Cuellar daha sonra ~öyle yazm~~t~ r: "Görii~melen'n son raundunda mühim
siyasi- kararlar al~nm~~t~~ ve ~unu belirtmek zorunday~ m ki, gerek anayasa ve gerek
toprak konusunda K~ br~s Türk taraf~, geçmi~~y~llarda oldu~undan çok daha olgun
bir tutum göstermi~tir".
Perez de Cuellar'~ n anla~ma tasar~s~ n~ n ald~~~~son ~ekle göre yeni K~br~s devleti, "federal anayasa aç~s~ ndan iki-toplumlu ve toprak aç~s~ndan da ikibölgeli" olacakt~. K~ br~s Türkleri adan~ n % 29.9 unu elinde tutacakt~.
Cumhurba~kan~~ Rum ve Cumhurba~kan~~ Yard~mc~s~~ Türk olacakt~. ~~o
Bakandan meydana gelen bir kabine olacakt~, D~~i~leri Bakan~~ dahil, üç
Bakanl~k Türklere verilecekti. 70 K~ br~sl~~ Rum üye ile 30 K~ br~sl~~ Türk
üyeden te~ ekkül eden bir Temsilciler Meclisi ve 50 K~ br~sl~~ Rum üye ile
50 K~br~sl~~ Türk üyeden meydana gelen bir Senato kurulacakt~. K~ br~s
Türkleri, federal hükümetin bütün kararlar~~ üzerinde veto hakk~na sahip
olacakt~. Her iki toplumun, ayr~~ ayr~~ kendi polis kuvvetleri olacakt~. Ve nihayet, "geçici federal hükümetin kurulmas~ ndan önce", "K~br~sl~~ olmayan
askeri birliklerin ve unsurlar~ n geri çekilmesine ait takvim ile, gerekli garantiler" konusunda bir anla~ma yap~ lacakt~.
Görünü~e göre, anla~ma tasar~s~~ her iki taraf~ n da ho~una gitmi~ti.
Cumhurba~kan~~ Denkta~, 194 Aral~ k ay~nda yapt~~~~aç~ klamada, anla~man~ n her maddesini kay~ ts~z ~arts~z kabul etti~ini bildirdi. Ba~kan Kyprianou da anla~madan tatmin oldu~unu söyledi. "Her ~ey ~yi" dedi. "Bizim
taraf, mümkün olan en iyi ~artlar~~ elde etmi~tir" diye demeç verdi. Art~ k bundan sonra yap~ lacak i~, 17 Ocak 1985 de New York'da yap~ lacak bir toplant~da anla~ma tasar~s~ n~ n imzas~ndan ibaretti. Fakat toplant~~ yap~ ld~~~ nda, Ba~kan Kyprianou, anla~ma tasar~s~ ndaki her maddeye esastan itirazlar ileri sürerek herkesi ~a~k~na çevirdi.
Kyprianou'yu fikir de~i~tirmeye ve yaz~ m~ na kendisinin de kat~ ld~~~~
anla~ma tasar~s~ n~~ reddetmeye sevkeden sebepler neydi? Hâlâ bilinmiyor.
~üphesiz kendisini, New York'a gelmeden önce ziyaret etmi~~oldu~u Yunanistan Ba~bakan~~ Andreas Papanderou etkilemi~ti. Papanderou, Türkleri
daima aç~kça ele~tirmi~~ve 1981 Ekim'indeki genel seçimlerden sonra iktidara gelince de, Türk-Yunan münasebetlerinin hemen bozulmas~ na sebep
olmu~tu. Papandreou, siyasi kariyeri esnas~nda, bilhassa K~ br~s konusunda, bir sürü çeli~kili demeçler vermi~ti ve bunlar, her ne pahas~na olursa
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olsun enosts taraftar~~ bulunan Yorgadjis ve Grivas'~ n demeçlerini hat~ rlatmaktayd~. Bir defas~ nda da, K~ br~s için, "milli topra~t~n~z~ n b~r parças~d~r"
demi~ti.
Kyprianou'nun anla~ma tasar~s~ n~~ reddetmesinin bir di~er sebebi de,
kendisinin en önemli seçmen kitlesini te~kil eden ve Kuzey'den gelen
göçmenlerin deste~ini kaybetmesi korkusuydu. O zamanlar bu göçmenlerin her biri bir yere yerle~tirilmi~~ve hepsi de güney K~ br~s'~ n geli~mekte
olan ekonomisi içinde i~~bulma imkan~ n~~ elde etmi~lerdi. Bununla beraber, kuzeydeki evlerile duygusal ba~lar~ n~~ hâlâ muhafaza etmekteydiler ve
Kyprianou da güneyin en uzla~maz lideri olarak tan~ nd~~~~için, onu desteklemekteydiler. Di~er taraftan Kyprianou, onlar~ , bir gün evlerine döneceklerine inand~ rm~~t~~ ve kendilerini, "hiç bir zaman nehrin a~a~~s~ nda
satmayaca~~na" dair onlara vaadde bulunmu~tu. Böylece Kyprianou kendi
kendisini kö~eye s~ k~~t~ rm~~t~: Kuzeyden gelen K~br~sl~~ Rumlara dönü~~
ümidini yaratt~ ktan sonra, seçmen kitlesinin bu en geni~~kesiminin hiddet
ve dü~manl~~~ n' çekmeden, K~ br~s meselesinde toprak konusunda taviz veremezdi.
Her halükârda Kyprianou'nun bu davran~~~, bilhassa Birle~mi~~Milletlerde herkesi fenersiz yakalad~. Associated Press'in belirtti~i gibi, do~rudan
görü~meler yap~ ld~~~ ndan beri Kyprianou'nun bu hayret veren tutum de~i~ikli~i, Perez de Cuellar'~ n kurmaylar~ n~ n a~~zlar~ n~~ hayretten aç~ k b~ rakm~~t~ .
Kyprianou'nun bu âni tutum de~i~ikli~i kendi ülkesinde bile öyle bir
protesto f~ runas~ na sebep oldu ki, nerdeyse Kyprianou'yu yiyeceklerdi.
1985 ~ubat~ n~ n ba~lar~ nda, Muhafazakâr Demokratik Topluluk Partisi'nin
(DYSY) lideri Glafkos Clerides bu duruma o derece sinirlenmi~ti ki,
Cumhurba~kan~ n~ n derhal istifa etmesini istedi. 22 ~ubatta ise, hem Demokratik Topluluk Partisi ve hem de komünist Emekçi Halk~ n ~lerici Partisi (AKEL), K~br~s Rum Temsilciler Meclisi'nde Kyprianou'ya kar~~~ bir
güvensizlik önergesi verdiler. Güvensizlik oyu 12 ye kar~~~23 idi. Lâkin
Kyprianou istifa etmeyi reddetti. Ne var ki, 8 Aral~ k 1985'de yap~ lan parlâmento seçimlerinden, Kyprianou'nun Demokratik Partisi (D~ KO) durumunu kuvvetlendirerek ç~ kt~. Bunun manas~~ ise, Kyprianou'nun hâlâ halk~ n geni~~deste~ine sahip oldu~u idi. Kyprianou bu ~ekilde, yönetim üzerindeki gücünü ortaya koyunca, Birle~mi~~Milletlerin 1986 Mart'~ nda ortaya koydu~u anla~ma tasar~s~ n~, yeni bir siyasi çat~~ ma ihtimalinden korkmaks~z~ n reddetti.
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Bu arada Kyprianou, sanki 1964-74 döneminin izole bir yerle~imi gibi, Kuzey K~br~ s Cumhuriyeti'nin ekonomik ablukas~n~~ bir kat~r inad~~ ile
devam ettirdi. 1988 de bu politikan~n iflas!, art~ k en eski destekçileri taraf~ ndan bile görülmü~tü ve 1988 ~ubat~ nda yap~lan Cumhurba~kanl~~~~seçiminde Kyprianou haysiyet k~r~ c~~ve ~a~~ rt~c~~ bir yenilgiye u~rad~ .
Kyprianou arkas~ nda kar~~~ k bir miras b~ rakt~. Politikas~n~ n, Kuzey
K~br~s'~~ K~ br~ s Rum Devleti ile birle~meye, "Atilla Hatt~"n~~ (K~br~s Rum
ve K~ br~s Türk kesimlerini ay~ran s~ n~ r) ortadan kald~ rmaya ve Türk kuvvetlerini adadan çekilmeye mecbur edece~ini dü~ünmü~tü. Halbuki, aksine, bu politika, K~br~ s Türklerini ba~~ms~zl~ klar~n~~ ilan etmeye sevketti.
Ayr~ca, K~br~ s Rum mültecilerini bir gün eski evlerine döneceklerine inand~ rmakla da, bundan sonraki görü~ melerde, haleflerini herhangi bir ciddi
taviz konusunda çok zor bir duruma soktu.
Kyprianou, kendisinin daima "14 hiirnyet" dedi~i, ~u hürriyetlere taraftar oldu~unu israrla belirtmi~ tir : Bir bölgeden di~er bölgeye dola~~m
hürriyeti, adan~ n her yerinde yerle~ im hürriyeti, ve K~br~s'~ n neresinde
olursa olsun mülk edinme hürriyeti. Fakat bu, sadece bir propaganda
oyunu idi. K~br~ s Türkleri için de bu zalim bir ~akayd~ . Çünkü Kyprianou'nun "en mutlu zamanlar" dedi~i ve Türklerin K~br~ s Rum rejiminin
merhametine kald~klar~~ dönemde, Kyprianou'nun bu hürriyetleri kendilerine ne kadar tan~d~~~n~~ gayet iyi biliyorlard~. Keza K~br~ s Türkleri, K~ br~s
Rum yönetimi y~llar~ nda, Kyprianou'nun "üç hürriyeti"inden çok daha
önemli olan bir hürriyetin, ya~ama I~iimyet~'nin de kendilerine tan~ nmad~~~n~~ gayet iyi biliyorlard~.
IX
ESKI HAMAM ESKI TAS

1988 y~l~~ ba~lar~ nda, K~ br~s meselesinin her ~eye ra~men dostane bir
~ekilde çözümlenebilece~ine dair biraz daha iyi bir ümit vard~. Türkiye
Ba~bakan~~ Turgut Özal, 1983'te iktidara geldi~inden itibaren, Atina'ya devaml~~ ça~r~ da bulunarak, bir diyalogun ba~lat~lmas~~ hususunda Ba~bakan
Papandreou ile bulu~ mak istedi. 1988 Ocak ay~nda nihayet Papandreou
Özal'~ n davetini kabul etti ve iki lider 30 ve 31 Ocak günlerinden Davos'ta bulu~tular. Görü~ melerin sonunda yay~ nlanan bildiri belirsiz olmakla beraber, olumluydu : Her iki lider de, "devaml~~ çözümler için çal~~may~~ sa~l~ yacak bir atmosferin yarat~ lmas~ " hususunda çaba harcayacaklar~ n~~ bildiriyorlard~.
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Bunun arkas~ndan 1988 ~ubat~ nda K~ br~s Rumlar~n~ n Cumhurba~kanl~~~~seçimi geldi. Seçimlerin 14 ~ubatta yap~lan ilk turunda, üçüncü
defa ba~kanl~ k seçimine giren Kyprianou'nun kar~~s~nda, Vassos Lyssarides (Sosyalist Birle~ ik Demokratik Merkez Birli~i, veya EDEK), Glalkos
Clerides (DYSY Partisi) ve ba~~ms~ z ve kendi kendini yeti~tirmi~~bir milyoner olan i~adam~~ George Vassiliou bulunuyordu. Kyprianou seçim
program~n~, Kuzey K~ br~ s'taki bütün Türk göçmenleri ile, K~ br~s Türklerinin koruyucusu olan Türk silahl~~ kuvvetleri adadan çekilmedikçe, K~ br~s
Türklerile hiç bir müzakereye kat~ lmama ilkesine dayand~ rm~~t~. Keza,
Lyssarides de uzla~mazl~ k tutumunu benimsemi~ti. Buna kar~~l~ k, Clerides
ve Vassiliou, K~ br~s Türklerile görü~melerin hemen ba~lat~ lmas~~ taraftar~~
oldular ve pazarl~ k masas~ nda taviz verme hususunda daha fazla bir istek
sergilediler.
Birinci turun galipleri, beklenmedik bir ~ekilde Clerides ve Vassiliou
oldu. Bu, K~ br~s Türklerile K~br~ s Rumlar~n~ n uzla~mas~~ için son bir f~ rsat~ n ortaya ç~ kmas~~ ümidi içinde olan Ba~ kan Denkta~~için iyi bir haberdi.
K~ br~s Rum nüfusunun ço~unlu~unun, iki-bölgeli bir federasyonu
gözönünde tuttu~una dair henüz hiç bir i~aret mevcut olmamas~ na ra~men, yine de toplumlararas~~ görü~melerin ba~lamas~ na e~ilim gösterdi~i
görülüyordu. Hele 21 ~ubatta yap~ lan ikinci tur seçimlerde, geçmi~in siyasi yüklerini s~rt~nda ta~~mayan ve Ba~ piskopos Makarios veya Ba~kan
Kyprianou gibi dar kafal~~ bir ideolog olmaktan ziyade, pragmatik bir i~adam~~ olan Vassiliou'nun kazanmas~~ daha da ümit verici idi. ~ ki toplum
aras~ nda bir yakla~ma ~ imdi daha kesin ve mümkün görünmekteydi. Ne
var ki, böyle bir ~eyi ümit etmek için vakit çok erkendi.
Seçimlerin birinci tur kampanyas~~ s~ ras~nda Vassiliou, babas~ n~n kurulmas~ na yard~ m etti~i ve seçim konu~malarinda uzla~ maz tutumunu aynen yans~tt~~~ , komünist AKEL'in deste~ini kazanman~ n pe~inde oldu.
"K~br~s Tur/deri ile bir g~ivenlik koprusu kurmalzyzz" demi~ti. ve keza, "Türkiye
hakkaniyete dayana bir çözümün kendi lehine olaca~~~hususunda ikna
edilmelidir" diye ilave etmi~ti. The Times'a (Londra) göre, Vassiliou, "yeni
bir yüzün ve yeni fikirlerin, toplumlararas~~ uzla~maya yarma çabalar~ n~~
güçlendirece~i hususunda baz~ lar~ nda yeni ümitlere sebep olan uzla~~c~~ bir
tutum ald~".
Birinci ve ikinci turlar aras~ ndaki k~sa süre s~ ras~ nda da Vassiliou,
K~ br~s Rumlar~~ ile K~ br~s Türkleri aras~ nda kar~~l~ kl~~ güvenli~in kurulmas~~
taraftar~~ oldu~unu söylemeye devam etti ve seçildi~i takdirde, iki toplum
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ile bir "bar~~~
aras~ ndaki uzun dü~manl~ k dönemini sona erdirmek amac~~
taarruzu"na giri~ meyi vaad etti.
Böylece Vassiliou, seçimin ikinci turunu da kazan~nca, Denkta~, yeni
bir iyimserlik içine girdi. Seçimi kazanan Vassiliou'yu hararatle kutlaya~ ran "ye~ il
rak, Lefko~e'nin K~br~ s Rum kesimi ile K~br~ s Türk kesimini ay
hat" üzerindeki Birle~mi~~Milletler binas~~ olan Ledra Palas'ta derhal buile bir kahlu~may~~ teklif etti. Lâkin Vasiliou daveti reddetti. "Say~ n Denkta~~
~r" dendan
vazgeçmek
abes
olacakt
~~~
s
Cumhuriyetinin
varl
ve içmek u~runa K~br~
n
herhangi
~'~
rakmayarak,
Denkta
~
di. Vassiliou hakaretini bu kadarla da b
bir K~br~ s vatanda~~~gibi, yeni cumhurba~kan~~ ile görü~mek üzere randevu
almas~~ ve Ba~kanl~k Saray~ 'na gelmesi gerekti~ini de bildirdi.
Daha sonra aç~ kland~~~ na göre, Vassiliou seçimin iki turu aras~nda
Lyssarides'in EDEk Partisinin deste~ini sa~lamak için, sertlik taraftarlar~na
çok mühim tavizler veren bir anla~ma yapm~~t~ . Seçimlerden sonra bas~na
~i bir mekel alt~ nda uçuruldu~una göre, Vassiliou, Lyssarides'e gönderdi
s
Rum
mültecilerinin
geri
dönmetupta, "Türk askerleri çekilmeden, K~br~
leri sa~lamadan ve temel hürfiyetler elde edilmeden, anayasa ve toprak
meselelerinde bulunacak herhangi bir formülün kötü bir hayalden ba~ka
bir ~ey olmayaca~~n~ " özellikle belirtmi~ti.
Tabiatile, tahmin edilece~i üzere, geli~melerin böyle bir nitelik kazanmas~ ndan Denkta~~büyük hayal k~r~kl~~~na u~ram~~t~ , ve aylar sonra, Vassiliou kendisile tarafs~z bir yerde bulu~may~~ kabul etti~inde., böyle bir bulu~man~ n muhtemel neticeleri hakk~ nda son derece ciddi ~üpheleri vard~.
iki
24 A~ustos 1988'de ~ sviçre'de Cenevre'de yapt~klar~~ toplant~da,
meler
dizisinden
söz
ettikleri
görü~
~~
Devlet Ba~kan~ , yeni bir toplumlararas
klagibi, "adil ve devaml~~ bir bar~~~için yeni bir f~ rsat yaratt~ klar~n~" aç~
bir
güvenin
kl~~
~~l~
maktayd~ lar. Bununla beraber, böyle bir çözümün "kar
gerektiryarat~lmas~~ kadar, her iki taraf~ n da kararl~~ ve devaml~~ çabalar~ n~"
di~ini de belirtmekteydiler.
Mamafih ~ unu da belirtelim ki, bundan sonraki aylardaki görü~melerde bile Ba~kan Vassiliou, vermek istedi~i tavizlerde, hükümetini ikna etmede gayet ciddi problemlerle kar~~la~t~ . Vassiliou'nun handikaplar~~ ~öyle
s~ralanabilir :
. Seçimin iki turu aras~ nda Vassos Lyssarides'e verdi~i taahhütler dolay~sile, seçenekleri s~ n~ rl~~ idi.
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Kuzeyden gelen Rum göçmenlerde, Ba~ kan Kyprianou'nun yaratt~~~~hayalleri devam ettirmek zorundayd~.
Herhangi bir siyasi parti veya herhangi bir kuvvetin deste~inden
yoksundu.
Ne idari ve ne de diplomatik tecrübesi yoktu.
Cumhurba~kan~~ Denkta~~ ~öyle diyordu: "Benim istikbal için
dü~ündü~üm K~ br~s, torunlar~ m~ n bar~~~içinde büyüyece~i ve korkudan
uzak ya~ayabilece~i bir K~ br~s't~ r". Halbuki ~imdiye kadar, Ba~ kan Vassiliou da dahil, hiç bir K~ br~ s Rum lideri, Bütün K~ br~ s Türklerinin tek endi~ esi olan bu konuya yakla~amam~~ lard~ r.

SONUÇ

Kuzey K~ br~ s Türk Cumhuriyetinin tan~ nmas~n~~ önlemek için, k~ br~s
Rumlar~~ ~u iddiay~~ ileri sürmü~ lerdir: K~br~ s Türkleri, milliyetçili~in etkisinde kalm~~ , basit bir az~ nl~ ktan ba~ka bir ~ey de~ildir, diyorlard~~ ve kendilerinde de az~ nl~ k problemi olan ülkelere, K~ br~s Türk Devleti'ni tan~ d~ klar~~ takdirde, bunun, k~ m~ ldanmakta olan kendi az~ nl~ klar~ n~~ da ayaklanmaya te~vik etmek olaca~~~~eklinde uyar~ larda bulunuyorlard~.
Lâkin bu iddia tamamen esastan yoksundur. K~ br~s Türkleri hiç bir
zaman basit bir az~ nl~k olmad~ lar. Anayasaya göre, iki-toplumlu olan K~ br~ s Cumhuriyeti'nin ortak-kuruculan idiler.
Kald~~ ki, K~ br~ s Türkleri milliyetçi de de~ildiler ve ba~~ ms~z da olmak
istememi~ lerdir. Bütün istedikleri haklar~ n~ n garanti alt~ na al~ nmas~yd~~
ve
bunu gerçekle~ tiren 196o Anayasas~ ndan son derece memnundular.
Nihayet, K~ br~ s Türkleri hiç bir zaman K~ br~s Devleti'ne kar~~~ayaklanmad~ lar. Ayaklananlar as~ l K~ br~s Rumlanyd~ . 963'te bütün Türk milletvekillerini ve Türk memurlar~ n~~ keyfi olarak azlettiler. Ondan sonra
Makarios rejimi, tümü ~ g6o Anayasas~ n~ n do~rudan do~ruya ihlali olan
bir dizi faaliyetlerle, Devletin ortak yap~s~ n~~ tedrici olarak parçalad~. Bu
faaliyetlerin ba~~ nda, Yunan subaylar~ n~ n da bulundu~u Milli Muhaf~ z
Te~kilât~ 'n~ n kurulmas~ na ait kanun, polis ve jandarma kuvvetlerinin yap~s~ n~~ de~i~ tiren kanun, Yüksek Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Adalet
Mahkemesi'nin yap~s~ n~~ de~i~ tiren kanun, Cumhurba~kan~ n~ n süresini
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uzatan kanun ile Temsilciler Meclisi'nin rum milletvekillerinin süresini
uzatan kanun, yeni bir seçim sistemi getiren kanun ve nihayet, Amme
Hizmeti Komisyonu'nu yeniden düzenleyen kanun gelmektedir.
Bütün bunlar yap~ l~ rken, K~ br~s türkleri kanun hâkimiyeti ilkesine
ba~l~~ kalmaya devam etmi~lerdir. Fakat Makarios'un kaba rejimi, inan~ lmaz bir ~ekilde, ve haks~z yere, gerek dünya devletleri, gerek Birle~mi~~
Milletler taraf~ndan tan~nm~~~olma ayncal~~~ na sahip olmaya devam etti.
~~in daha da kötüsü, K~ br~s Türkleri kendi ayr~~ yerle~imlerinde kendi
yönetimlerini kurduklar~ nda, dünyan~ n bir çok ülkesinde ihtilâlciler olarak
damgaland~.
K~br~s Rum rejimi, bugüne kadar anayasaya ayk~ r~~ olarak ç~ kard~~~~
kanunlar~n hiçbirini geri almad~~~~gibi, 26 Haziran 1967'deki enosis deklârasyonundan da vazgeçmedi. Buna ra~men Cumhurba~kan~~ Denkta~,
mütemadiyen K~ br~s Rum liderli~i ile uzla~maya çal~~t~~ ve K~br~s Rum ve
K~ br~s Türk liderleri aras~ nda bir diyalogun kurulmas~~ amac~~ ile, Birle~mi~~
Milletler Genel Sekreterleri Kurt Waldheim ve Javier Perez de Cuellar taraf~ ndan harcanan çabalar~~ heyecanla destekledi. Anlaml~~ görü~melerin
ba~lamas~ n~~ sa~lamak için, Magusa'n~ n Varo~a (Mara~) kesimini defalarca
K~ br~s Rumlarma teklif etti. Ve neticede, Cumhurba~kan~~ Vassiliou'yu teke tek görü~meye raz~~ edebildi.
Bununla beraber, K~br~s meselesinin görü~meler yoluyla çözümü için
çok ciddi engeller bulunmaktad~ r. Bunlardan biri, K~ bns Rumlann~ n,
ülkenin tarihinin bütün dönemlerini haf~zalar~ ndan silip atmak için sahip
olduklar~~ korkunç yetenektir. Bugün, K~ br~s meselesinin 1974'deki Türk
müdahalesi ile ba~lad~~~~gibi yanl~~~bir kavrama inatla sar~lm~~~bulunmaktad~ rlar. K~ br~s Türk toplumuna kar~~ , 1963, 1964 ve 1967'de giri~tikleri
o vah~i ve tahrik edilmemi~~sald~r~ lar~~ ile, Sampson putsch'u kâbusu ile
onu takip eden Aloa, Maratha ve Sandalaris, Tokhny ve Zyyi katliamlar~n~ , tümü ile gözard~~ etmektedirler. Gayet ilginçtir, K~ br~s Türklerine kar~~~
giri~tikleri cinayetlerden dolay~~ bir tek K~ br~sl~~ Rum bile suçlanmad~~~~gibi, hayat~ n~ n her y~ l~~ için bir ki~iyi öldürmekle ö~ünen Nikos Sampson bile elini kolunu sallayarak serbesce dola~maktad~ r. Türk müdahalesi s~ ras~ nda kaybolan K~ br~s Rumlan hakk~ nda bir sürü lâf etmektedirler. Fakat
güney K~br~s'ta bir tek ki~i dahi, 1974'ün trajik hâdiselerinden tam on y~ l
önce, 1964'de, ortadan yokolan yüzlerce K~br~ s Türkünden söz etmemektedir. Bundan dolay~, K~ br~s Türklerinin ak~ llar~ ndan bir türlü ç~karamad~ klar~~ güvenlik konusundaki endi~elerini ve bu endi~elerin pazarl~ k masa-
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s~ nda, belirsiz bir tak~ m koruma vaadlerdi ile al~~-veri~~konusu yap~ lam~yaca~~n~, K~ bns Rumlar~ n~n pek ço~unun anlamas~~ mümkün de~ildir.
K~br~s meselesinin çözümünde herhangi bir geli~menin daha da
büyük engeli ise, K~ br~s Rumlar~ n~ n, kendi devletlerinin gayn me~rü oldu~unu kabul etmemeleridir. Kendi devletlerinin K~ br~s'ta tek me~rii
hükümet oldu~una inand~ klar~~ müddetçe, K~ br~s Türklerine sadece asiler
olarak bakmaya devam edecekler ve onlarla gerçekçi esaslar üzerinden
herhangi bir müzakereye giri~meyi reddedeceklerdir.
Kuzey K~br~s Türk Devleti'nin dünya ülkeleri taraf~ ndan derhal tan~nmas~ n~n yarar~~ üzerinde söylenecek çok ~ey vard~ r. Çünkü böyle bir tan~ ma,
~u anda K~br~s Rum ve K~ br~s Türk liderleri aras~ nda yap~lmakta olan
müzakereler üzerinde son derece yararl~~ etkiler yapacakt~r. Zira, K~ br~s
meselesinin tek federal çözümü, her iki toplumun ortak-kurucu oldu~u,
ortakl~~a dayanan bir devlet oldu~una göre, böyle bir tan~ ma, K~br~s'ta iki
ayr~~ e~it varl~~~n mevcut oldu~u gerçe~ini vurgulayaca~~ndan, böyle bir
devletin kurulu~unu da kolayla~t~rm~~~olacakt~r. Ürdün Kral~~ Hüseyin'in
2 ~~ Nisan 1989 da New York'taki bir televizyon mülâkat~nda, Bat~~ ~eria ve
Gazze ile bir federasyona gitme konusundaki bir soru üzerine verdi~i ~u
cevaptaki gibi : "Bir federasyonun kurulabilmesi için, iki ayr~~egemen devletin var
olmas~~gereklidir".
Kuzey K~br~s Türk Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri taraf~ ndan tan~nmas~ , ayn~~ zamanda adil bir davran~~~olacakt~ r. Çünkü unutmamak gerekir ki, K~br~s Türk Devleti, 1960 Anayasas~n~ n sa~lad~~~~medeni haklar~~
muhafaza edebilmek için yap~ lm~~~bir me~ruiyet mücadelesinin bir sonucu
do~mu~tur ve dolay~sile, K~br~s Cumhuriyeti'ni daha be~i~inde bo~mak
için yap~ lan bir suikast~ n neticesinde ortaya ç~ kan K~br~s Rum Devleti'nden çok daha fazla me~ruiyet iddias~na hakk~~ vard~ r.
Özellikle Müslüman ülkelerin K~ br~s devleti'ni tan~ malar~~ çok mühimdir. Son otuz y~ l içinde K~ br~s'ta gördü~ümüz ~ey, Müslüman halka, islâm kültürüne tümden yap~ lan bir savlettir. Adan~n her yerinde Türk mezarlar~~ ve Türk eserleri tahrip edildi. 117 tane cami yak~l~ p y~ k~ lm~~t~ r.
Kur'an parça parça edilmi~tir.
Ne yaz~ kt~ r ki, bu yobazl~~~~önlemek için geçmi~~y~ llarda çok az ~ey
yap~ lm~~t~ r. K~br~ s Rum liderleri, gerçek bir lider gibi hareket edecekleri
yerde, kendi sakat inançlar~ na körü-körüne yürümeyi tercih ettiler. Makhi
gazetesinde 1979 ~ubat~ nda yay~nlanan bir ba~makaleden al~ nan ~u a~a~~-

KIBRIS FAC~ASI

861

daki pasaj, güney K~br~s'ta hâlâ yayg~ n olan ~ rkç~~ zihniyeti gayet güzel
yans~ tmaktad~r:
~unu unutmamal~y~z ki, bütün köpekler ayn~~ kökendendir. Cinsleri
ayni olsa bile, köpekler köpek olmaktan kurtulamazlar. Onlar~~ ne kadar y~ kasanzz, ne kadar ~y~~ beslesentz, hdla köpektirler. Tiirkler de
boy.ledir. Onlar~~ ne kadar y~ kasan~z, ne kadar keseleseniz, yine de KIM
köpek kokarlar. K~ br~s Türkleri de boy.ledir.
Kuzey K~ br~s'taki pek çok ö~retmenin bana söyledi~ine göre, 1974 y~l~n~n kahredici hâdiselerinden sonra, çocuklar s~ n~ flar~ nda, her taraf~ n nas~ l
tahrip edildi~inin, ana-babalar~ n kasap gibi do~rand~~~ n~n ve köylerin yak~ ld~~~ n~ n~~ resimlerini çizmi~lerdir. Bu durum, büyüklerin anlatt~ klar~ ndan
ve politikac~lar~ n nutuklar~ ndan çok daha ~zd~ rapl~~ bir ~ekilde, Yunan ordusu, Milli Muhaf~zlar ve EOKA-B taraf~ ndan K~br~s Türk halk~na yap~lanlar~n ruhi tahribat~n bir tan~~~~olmaktad~r.
Bugün K~ br~s Türk çocuklar~~ normal ve sükün içinde bir hayat~~
sürdürmekte iseler, bu tamamen, Kuzey K~ br~s Türk Cumhuriyeti ile
Türk Ordusu'nun sa~lad~~~~koruma sayesindedir. mo'lerin sonunda do~anlar ~imdi delikanl~~ olmak üzereler. Bunlar korkudan uzak ya~ad~ kça,
yaralar~~ da iyile~ecek ve zamanla ~zd~ rapl~~ hât~ ralar~~ da silinip gidecektir.

