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(1878-1914)
~ngiliz yönetimi ve Kibris Türkleri
K~br~s Türklerinin, insan haldan ve ulusal varl~klanyla ilgili sava~~mlan,
adan~n ~ngiltere'ce ikinci kez i~galinden hemen sonra ba~l~yordu. K~br~s
adas~, Osmanl~~ imparatorlu~u ile ~ngiltere (Britanya) aras~ nda 4 Haziran
1878'de imzalanan ve "K~br~s Konvansiyonu" ya da "Sözle~mesi" olarak bilinen ba~la~ ma (ittifak) antla~mas~ i gere~ince, geçici olarak ~ngiliz yönetimine devredilince, o s~ ralarda "K~br~s Müslümanlar~ " olarak an~lan ada
Türkleri, ~ngiliz yönetimine kar~~~kendi kültürel, ulusal ve dinsel kimliklerini
koruyabilmek için uzun süreli sava~~mlar vermek zorunda kal~yorlard~. Helen (Yunan-Grek) yanda~~~olan ~ngiliz yönetimi, Türk toplumu s~ k s~k savs~yor ve bu toplumu, "K~br~s H~ ristiyanlan" olarak an~ lan zorba, ç~~~ rtkan, sald~ rgan ve ba~naz Rum ve Grek sakinlerin insaf~na b~rak~yordu2.
~ngiltere aday~~ i~gal eder etmez K~br~ s'a ula~an ilk ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Garnet Wolseley'i Rum Ortodoks Kilisesinin önderi Ba~piskopos
Sofronios, adan~ n Yunanistan'a ilhalu (enosis) dile~iyle kar~~l~yor; 1864'te
~ ngiltere'ce Yunanistan'a verilmi~~olan ~yonya Adalan'n~~örnek olarak gösK~br~s Sözle~mesi için bkz. Public Record Office (~ ngiliz Devlet Ar~ivi), Sömürgeler Bakanl~~~~ (Colonial Office) Belgeleri -bundan böyle CO olarak arulacakt~r - CO 67/dosya 22; Kraliyet Buyru~u 2057; Turkey No. 36 (1878); ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~ (Foreign Office) - bundan böyle FO olarak an~ lacakur- FO 371/dosya 2789: Sir Austen Henry Layard'dan D~~i~leri Bakanl~~~'na yaz~, ~stanbul, 31.5.1878; Accounts and Papers (~ ngiliz Parlamentosu Belgeleri) (AP),
CIX, 1899, Kraliyet Buyru~u 9088, s. 102; FO 371/9897/C 19108: J.W. Headlam-Morley ile W.J.
Childs'~ n gizli raporu, Londra, 4.12.1924; ayr. bltz. J.C. Hurewitz: Diplomacy in the Near and
Middle East (Yak~n ve Orta-Do~u'da Diplomasi), c. II, New Jersey, 1956, s. 188 vd.
2 Söz, Lefko~a, 9.8.1924; A. Suat Bilge: Le Conflit de Chypre et les Cypriotes Tures (K~br~s
Anla~mazl~~~~ve K~br~s'l~~Türkler), Ankara, 1961, s.16; Pierre Oberling: The road to BeLlapais
(Balabay~ s'a Giden Yol), New York, 1982, s. 52; James A. McHenry: The uneasy partnership on
Cyp~-us, 1919-1939 (Gergin K~br~s Ortakl~~~ , 1919-1939), New York, 1987, s. 135.
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teriyordu3 . Bu arada, Müslüman olmayan bir yönetim alt~nda ya~amay~~
dilemeyen K~br~s'l~~birçok Türk, Osmanl~~ülkelerine göç ediyordu. John
Reddaway adl~~~ngiliz sömürge i~güderi, 1986'da Londra'da yay~ mlanan K~ br~s'la ilgili yap~ unda4, Britanya'n~ n adada koruyucu, yönetici ve garantör
rollerini yerine getirmede uygulam~~~oldu~u yöntem aç~s~ ndan sorumlu olabilece~ini kaydeder ve ~öyle der:
"Tarihçi, Britanya'n~ n K~br~s'la olan yüzy~ll~k (?) ili~kileri s~ ras~nda
giri~mi~~oldu~u davran~~larda savsald~k yan~lg~lar~~görebilir. Adadaki iki toplum aras~ nda, yerel düzeydeki anla~mazl~ klarda K~br~s
Rumlar~ , Türklere oranla, kendi görü~lerini ~ngiliz, yetkililerin.
dikkatine daha iyi biçimde sunmay~~belki ba~arm~~lard~ r, çünkü
savlar~n~~öne sürmede Türklerden daha yetenekliydiler. Buna ek
olarak, birçok Rum, kamu hizmetinde görev yap~yordu."
Ancak Reddaway, o günlerdeki ~ ngiliz yöneticilerin Helen (Grek) yanda~l~k'
ve dostlu~undan hiç söz etmemektedir.
Ona göre, K~br~s Türkleri, ~ngiliz yönetiminin "enosis"bask~lanna birgün boyun e~mesi olas~l~~~ndan s~ k s~k kayg~lan~yor, adadaki ~ngiliz yöneticilere kar~~~kimi yerel konularda s~zlan~yorlard~. Türkler, ~ngiliz yetkililerin,
çal~~t~rd~ klar~~Rum personelin veya ili~ki kurduklar~~Rumlar~n etkisi alt~nda
kald~ klar~na inan~yor; ~ ngiliz yönetimini, hükümet hizmetinde yap~lan atamalar ve görevdeki terf~ ler konusunda, K~br~ s Rumlar~n~~ye~lemek veya hükümet görevindeki Rumlar~ n kendi toplumlar~n~~ kay~rmalar~ na izin vermekle suçluyorlard~.
Türk görevlilerin i~lerine son veriliyor
K~br~s'a ilk ~ ngiliz Yüksek Komiseri olarak atanan Sir Garnet Wolseley,
adaya ula~~nca, 1878 y~l~~A~ustos ay~nda, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Salisbury'yi Istanbul'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir Austen Henry Layard arac~l~~~yla, adadaki Türk yetkilileri kald~ rmas~~ için Osmanl~~ yönetimi üzerinde

3 C.W. Orr: Cyprus under British rule (~ ngiliz Yönetiminde K~br~s), Londra, 1920, s. 160;
Zenon Stavrinides: The Cyprus conflict (K~br~s Çat~~mas~), Lefko~a, tarihsi~, s. 20.
4 John Reddaway:Burdened ~vith Cyprus, the British connection (Yük Olu~turan K~ br~s
~ ngiliz Ba~~ ), Londra, 1986, s. 3 ve 28; Halil Fikret Alasya: K~br~s Tarihi ve K~ br~s'da Türk Eserleri, Ankara 1977, s. 135.
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bask~~kullanmaya inand~nyordus. ~ngilizler, bu davran~~lar~ nda ba~ar~l~~oluyor; Osmanl~~yetkililer görevlerinden uzakla~t~r~l~yor; onlar~n yerlerini ilkin
~ngilizler al~yor; daha sonra da kimi bo~~mevkiler K~br~s'l~~Ermeni ve Rumlarca dolduruluyordu6. Tapu Dairesi'nde çal~~an kimi Türk görevliler, hükümet hizmetinden ç~kar~l~yor; onlar~n yerine, Wolseley'in "oldukça yetenekli bir Ermeni centilmeni" olarak nitelendirdi~i bir ki~i ataruyordu7. ~ngiliz yönetiminin bu davran~~lar~ , üyelerinin ço~unlu~u hükümet hizmetinde
çal~~an K~br~ s Türk toplumunu kötü biçimde etkiliyordu.
Halil Fikret Alasya'ya göre, aday~~eline geçiren ~ngiltere, ilk önce i~~banda
bulunan Türkleri görevlerinden uzalda~urmak ve yüksek kadara Rum~~
lar~~atamak suretiyle yönetimde bir "reorganizasyon" ve düzeltme yapmak
yoluna sap~yordu. Bu, ekonomik bak~mdan Türklere bir darbe indiriyordu;
çünkü Türkler, ellerinde bulunan "arazi ve emlâki" satmak suretiyle ya~amlar~n~~sürdürmek zorunda kal~yorlard~ . Bundan da Rumlar yararlamyor ve
Kilise'nin de özendirmesiyle Türklerin mallar~n~~sat~n alarak, adada kendilerine güçlü bir varl~k sa~l~yorlard~ . Esasen, ticaret ve sanatta da önemli yerler
i~gal eden Rumlar, "arazi ve emlâki" de ellerine geçirerek, adan~n ekonomik
sektöründe büsbütün güçlü bir duruma yükseliyorlard~s.
Buna ek olarak, ~ngiliz yöneticiler, H~ ristiyan olan ve "Helen soyuna"
mensup olduklar~~iddias~nda bulunan K~br~s'l~~Rumlan, Müslüman olan
K~br~s'l~~Türklere kar~~~kay~nyorlard~. Do~rusu, bu yöneticilerin birço~u klâsik ö~renim yapm~~~olup, "Helen uygarl~~~n~n" hayramyd~lar. Bu Rum yanda~~~~ngiliz karnal~~~n~ n ilk örneklerinden biri de ~udur: Savvas Hristodulu
adl~, Osmanl~~uyru~u bir Rum, 1879 y~l~nda ~smail adl~~bir Türk polisi öldürüyor; Osmanl~~mahkemesi önüne ç~kar~l~yor; davas~ , daha sonra yüksek
mahkemeye devrediliyor ve o mahkemece ölüme mahkûm ediliyordu. Ancak, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~i~e kar~~~yor; dava Osmanl~~mahkemesine
iade ediliyor; suçlu, o mahkemece de yeniden ölüme mahkeun ediliyor; ~ngiliz yüksek komiseri, D~~i~leri Bakanl~~~'ndan alm~~~oldu~u yönerge üzerine,
mahkürnu, kimi yönden (k~smen) ba~~~layarak sonsuz (ebedi) hapislik cezaCO 67/1 : Sir Garnet Wolseley'den Layard'a telyaz~s~, K~br~s, 4.8.1878; ~ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~'ndan Wolseley'e kapal~~telyaz~s~~No: 18, Londra, 6.8.1878; Alasya: K~br~s Tarihi, s. 123.
6 Ayr. bkz. CO 67/1: Lord Salisbury'den Wolseley'e telyaz~s~, Londra, 5.10.1878; Ahmet
Gazio~lu: ~ngiliz Idaresinde K~br~s (1878-1960), ~stanbul, 1960, s. 22.
7 CO 67/1: Wolseley'den Salisbury'ye yaz~s~~No. 113, Leflco~a, 23.10.1878.
Alasya: K~br~s Tarihi, s. 135-6.
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s~ na çarpt~nyor; ama D~~i~ leri Bakanl~~~~yine i~e kar~~ arak, sonsuz hapisli~i
yedi y~ l hapisli~e indiriyordu9.
Bununla birlikte, ~ngiliz katlar~ , Larnaka'n~ n Rum Belediye Ba~kan~~Zenon D. Pieridis'i ilgilendiren a~a~~ daki konuda pek az ho~görü gösteriyorlard~. K~ br~s'taki yeni ~ ngiliz Yüksek Komiseri Tümgeneral Sir R. Biddulph~ n
anlatt~~~ na göre, Pieridis, 1881 y~ l~~May~s ay~ nda Lârnaka sokaklar~ nda atla
dola~~ rken, bir an kendisini ve görevini unutarak, Ömer Musa adl~~ bir
Türk'ü, aya~a kalk~ p kendisini selamlamad~~~~için k~ rbaçhyor; bu olay Türkleri epeyi hiddedendiriyordu. Pieridis ve adadaki Yunan as~ll~~toplumun kimi
temsilcileri, kamunun dikkatini bu olaydan ba~ka yana çekmek amac~yla, Pieridis'i huzuruna ça~~ rm~~~olan mahkemenin onu a~a~~lad~~~~söylentisini
çevreye yay~yorlard~ . Bunun üzerine Yunanistan konsolosu, Haziran ba~lar~nda ~ ngiliz yüksek komiserini ziyaret ediyor; özel olarak yap~ lan görü~me
s~ ras~ nda, Pieridis'in oldukça kötü ve ç~lg~ nca davrand~~~ n~~ kabulleniyor,
ama mahkemenin onu ki~isel olarak huzuruna ça~-~ rmakla hata i~lemi~~oldu~unu ve onu, yoklu~unda, k~ sa süreli hapislik cezas~ na çarpt~rmas~~görü~ünü
öne sürüyordu. Yüksek komiser, olay~~konsolosa aynen anlat~ yor; ~ngiliz yasalar~na göre hiçbir ki~ inin, yoklu~-unda yarg~ lanamayaca~~ n~ ; san~~~ n istenilen
yer ve tarihte mahkemede haz~ r bulunarak kendisini savunmas~~ gerekti~ini
bildiriyordu. Anla~~ lan, onu bir buçuk saat bekleyen mahkeme, haz~ r bulunmas~~için Pieridis'e bir mesaj gönderince, bu mesaj~~ getiren haberciye,
mahkemeye gidemeyece~ini bildirmi~ ; ama tutuklanmas~~ için buyruk verildi~ini ö~renince, ivedilikle mahkeme huzuruna ç~ km~~t~~10.
Evkaf sorunu
K~ br~s'taki ~ ngiliz yönetimi, ada Türklerinin Evkaf mallar~n~n tümünün
denetim ve yönetimini, 1880 y~l~~ Haziran ay~ na dek büsbütün ele geçiriyordu. K~br~ s Sözle~ mesinin ek'indeki 2. madde, adadaki ~slâm kurulu~lann~ n mal ve arsalar~ n~~ denetleyip i~ letmek için bir ~ngiliz delegeye
(murahhasa) ek olarak, K~ br~s'ta ya~ayan bir Müslüman'~ n da delege atanmas~ n~~öngörüyordu. Ancak, Müslüman delege henüz atanmam~~t~~ve ada
~ngiliz i~ galine geçeli beri, Evkaf mallar~ n~ n yönetimi, ~ngiliz hükümetinin
yetkisinde bulunuyordu. Bu mallardan toplanan paralar, hükümet hazinesine yat~ nl~ yor; karar bekleyen konular ~ ngiliz yüksek komiserine devredili9 CO 67/6: 1879.
10 CO 67/19: Sir Robert Biddulph'dan Lord Kimberley'e yan No. 249, Lefko~a, 11.5.1881.
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yor ve ola~an d~~~~tüm harcamalar için onun yetkisine ba~vuruluyordull.
Buna ek olarak, o s~ rada yüksek komiser görevinde bulunan Henry
Bulwer'in Sömürgeler Bakan~~Lord Knutsford'a 15 May~s 1890'da gönderdi~i yaz~ya ekledi~i 1888-9 y~l~~Evkaf hesaplar~ndan da anla~~ld~~~na göre,
daha önceki on y~l~n hesaplar~~Türkiye yönetimine gönderilmemi~tii2.
Alasya'n~n anlatt~~~na göre, ~ngilizler, uzun süre atad~klar~~~ngiliz delege
ve daha sonra bir ek Türk delege arac~l~~~yla Türk Evkaf ~na büsbütün egemen oluyorlard~. Memur statüsüne giren Türk Evkaf delegeleri, K~br~s hükümetinin elinde bir kukla oluyor; hükümet, Türk Evkaf delegelerini Türk
halk~n~n önderi olarak kabulleniyor ve onun arac~l~~~yla her diledi~ini halka
kabul ettirmeye çal~~~yordu. Kötü yönetim yüzünden Evkaf bak~ms~z ve verimsiz bir duruma getiriliyor ve görevlilerin maa~lar~n~~ödeyebilmek için
kimi "emlâk ve arazisini" satmak zorunda b~rak~l~yordu. Evkaf ~n de~erli binalar~n~~ dü~ük kira ile resmi daireler için ldralayan hükümet, Evkaf bütçesini
en güçlü gelir kayna~~ndan yoksun b~rak~yor; savsald~k ve ilgisizlik yüzünden
10.000'lerce dönümlük Afrendika çiftli~i Rumlar~n eline geçiyordu".
Evkaf ~n durumu, adadaki Türklerin ço~unu memnun etmiyor ve çok
geçmeden, Rum Ortodokslar~n kendi dinsel i~lerini özgür biçimde yürüttükleri gibi, Evkaf i~lerini de yürütecek ve Müslümanlardan olu~acak, seçilmi~~ve
özerk bir encümen kurulmas~n~~sa~lamak için Türk toplumu aras~nda gittikçe yay~lan bir sava~~m ba~lauliyordu. ~ngiliz yönetimi yaln~z Evkaf~~denetimi alt~na almakla kalm~yor; ayn~~zamanda Osmanl~~yarg~~sistemini de yava~ça ortadan kald~rarak, onun yerine ~ngiliz yarg~~sistemini koyuyor; öte
yandan, ~slim mahkemelerinin yetkilerinde k~s~nu yap~yordu".
14 A~ustos 1878'de imzalanan ek bir anla~ma ile Osmanl~~Devleti, K~br~s'ta yasa yapma hakk~n~~~ngiltere'ye vermi~ti. ~ngiltere de bu hakka dayanarak, 17 Ocak 1879'da, adada, Kraliçe ad~ na bir "Adalet Mahkemesi" kuruyor;
1882'de de, bir kraliyet buyru~uyla, Türk mahkemelerini ortadan kald~r~yorlard~". K~br~s'l~~Türk önderler, ~ngilizlerce kurulmakta olan yeni mahkemeCO 67/12: Biddulph'dan Lord Granville'e yaz~~No. 285, Lefkosa, 28.6.1880.
CO 67/64/10259: Bulwer'den Knutsford'a No: 114, Lefko~a, 15.5.1890.
13 Evkaf, Türk Cemaat Meclisi'ne devredilince, bu konu Türkler taraf~ ndan dava sorunu
yap~lm~~~ve mahkemeye ba~v~~rulmu~tu. ~ngiliz yönetimi sorumlulu~unu anlayarak Türk Cemaat
Meclisi'ne 1.5 milyon sterlin tutar~nda tazminat vermeyi kabuIllenmi~ti. Alasya: K~ br~s Tarihi, s.
125-7.
14 CO 67/31: Biddulph'dan Lord Derby'ye yaz~~No. 181, Lefko~a, 23.5.1883.
15 Gazio~lu: ~ngiliz idaresinde K~ br~s, s. 23.
Il
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lere yap~lacak yerel yarg~ç ata~nalar~nda Türk ve Rum toplumlar aras~ndaki
e~itli~in kald~r~lmas~~olas~l~~~ ndan kaygdamyor; herhangi bir mahkemede
Rum yarg~çlar ço~unlu~u olu~turursa, Türk davac~lar~ n Rumlara kar~~~olan
davalannda kendilerini güvenlik içinde hissetmeyeceklerini; ~ngiliz Yüksek
Komiseri Biddulph'Ia 28 Aral~k 1881'de yapt~ klar~~ bir görü~mede
anlauyorlard~ . Biddulph, ilçe (kaza) mahkemelerinin, bir ~ngiliz'in
ba~kanl~~~ nda bir Türk ve bir Rum'dan, yüksek mahkemenin ise sadece iki
~ngiliz yarg~çtan olu~aca~~n~~onlara bildirince, Türk önderler bu düzenlemeden memnun kahyorlard116.
Yunan (Helen) uyruldar~mn K~br~s'a yerle~imi
Londra'da "Public Record Office"olarak an~lan ~ngiliz Devlet Ar~ivi'nde
korunan ~ngiltere Sömürgeler Bakanl~~~~belgeleri, Yunan (Helen) as~ ll~~uyruklarm 1879 y~l~~Aral~k ay~ndan itibaren K~br~ s'a yerle~meye ba~lad~klar~n~~
gösterir. Anla~~lan, o tarihte, K~br~s'taki ~ngiliz yönetiminin protesto edildi~i
haberi çevreye yay~l~yor; ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Salisbury, 30 Aral~k
1879'da Yüksek Komiser Biddulph'tan bu protesto hakk~nda bilgi istiyordu.
Salisbury'ye bir hafta sonra yan~t veren Biddulph, o kentteki ~ngiliz Komiseri
Claude Delaval Cobham'a göre, Lârnaka'da yay~mlanan bir Helen (Yunan)
gazetesi olan Neon Kition 'da ç~kan protesto yaz~s~n~n konsoloslara da~~t~ld~~~n~; konsoloslardan Dozon ile Vasiliadis'in bunu kendi hükümetlerine
gönderdiklerini; yaz~ da 30 ile 40 aras~~imza bulundu~unu ve imza sahiplerinin üçte ikisinin Yunan uyruklu Grekler oldu~unu bildiriyordu17.
Böylece, ~ngiliz yönetimi, henüz 1879 y~l~~Aral~k ay~nda ve hatta daha
önce, Yunan uyruklu ki~ilerin K~br~s'a yerle~melerine izin veriyordu. ~ngilizler adaya ula~~r ula~maz, Yunanistan'da, "enosis"say~m ileri sürmek amac~yla
Grekleri K~br~ s'a göçmeye özendirecek "yurtsever komiteler" kurulmu~tul".
1880 y~l~~Nisan ay~nda ~ngiltere'de yap~ lan genel seçimleri George Ewart
Gladstone ve onun Liberal Parti'si kazan~nca, Yunan uyruklarm~n K~br~s'a
göderi doru~a yükseliyordu. Lefko~a, Lârnaka ve Limasol (Leymosun)'daki
H~ ristiyan sakinlerin kimileri, Kraliçe Victoria'n~n Gladstone'u ba~bakan
olmaya ça~~rd~~~n~~ ö~renir ö~renmez, 24 Nisan'da gösteriler düzenliyor16 Accounts and Papers (Parlamento Belgeleri), ZHC 1, 4465 (1882), C. 3384:
Biddulph'dan Lord Rimberley'e yaz~ , Leficosa, 31.12.1881.
17 CO 67/9: Biddulph'dan Salisbury'ye yaz~ , Lefitosa, 6.1.1880; Cobham'dan Biddulph'a
yaz~, Lârnaka, 5.1.1880.
18 George Hill: History of Cyprus
(K~bns'~n Tarihi), c. IV, 1952, s. 496.
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lard~. Limasol'da yap~ lan gösterileri "ülke d~~~ ndan gelmi~~bulunan Grek
(Yunan) toplumu" düzenliyordui°. Yüksek Komiser Biddulph, Sömürgeler
Bakan~~ Lord Kimberley'e 10 Ocak 1881'de gönderdi~i yaz~da, adada yakla~~k
olarak 600 Helen (Yunan) uyru~u bulundu~unu bildiriyordu20 .
K~br~s'taki halk~~ ~ngilizle~ tirmeye çal~~t~~~~izlenimini vermeyi istemeyen
~ ngiliz yönetimi, hiç olmazsa ba~lang~ çta, her topluma, kendi ö~retmenlerini
atamak izni ve Yunan E~itim Bakanl~~~ 'na, adadaki Rum ortaokul ve liselerine ö~retmen atamak yetkisini veriyordu. Bunun üzerine, Yunan hükümeti,
K~br~ s Rum toplumunu "enosis" ak~m~~için örgütlemek amac~ yla adaya birçok ö~retmen, avukat, doktor, papaz ve öteki k~~k~ ruc~lar göndermeye ba~l~yordu. Vakit vakit, adada ya~ayan, her yan~~ özgürce dola~an ve Yunanistan'dan yana k~~ k~ rt~c~~ davran~~ larda bulunan çok say~ da Yunan uyru~u
vard121.
K~br~ s'taki Helen yanda~lar~~ da, Alithia ve Neon Kition (Gerçek ve Yeni
Kitium) adl~~gazetelerinde, her hafta, K~br~s'~ n Yunanistan'a ilhak~n~~savunan yaz~lar yay~mlamaya ba~l~ yorlar& Adada ~ngilizce olarak yay~ mlanan
The Homeward Mail (Yurt Postas~ ) adl~~ gazete, 29 Nisan 1881 tarihli say~~
s~ nda, Lârnaka, Limasol ve k~smen Lefko~a'n~ n, "halk aras~ nda pek etkin
olmayan bu ho~nutsuzlu~un ha~arat yuvas~n~~olu~turdu~u" görü~ünü öne sürüyor22 ; 3 Ekim 1881 tarihli say~s~nda, K~ bns'tald Helen yanda~lar~ n~~"adan~ n
ba~~belâlar~ " olarak nitelendiriyor; ~öyle diyordu:
"Aday~~dola~~ p duran Grelder misyoner görevi yap~yor ve ilhak için
duygular~~kamç~ hyor. Helen soyunun gelecekteki yeni ba~tan yükseli~ine ve K~br~s'~ n yönetimi Büyük Britanya yerine Yunanistan'~n
elinde bulunursa, adaya büyük yararlar sa~layaca~~na de~inmektedirler... Bu sözde tahrikçiler, sadece makam pe~indedirler; onlar~ n amac~~ve niyeti ancak ki~iseldir"23.
CO 67/12: Biddulph'dan Salisbury'ye yaz~, Lefko~a, 1.5.1880.
20 CO 67/18: Biddulph'dan Kimberley'e yaz~, Lefko~a, 10.1.1881.
21 K~br~s Türk ~nsan Haklar~~ Komitesi: A chronolog-y of the Cyprus problem, 1878-1980
(R~br~s Sorununun Kronolojisi, 1878-1980), Haziran 1960, s. 16; ayr. bkz. Harry Luke: Cyrus, a
portrait and an appreciation (K~br~s, Bir Portre ve Bir De~erlendirme), Londra, 1957, s. 173;
Orr: Cyprus under British rule, s. 131-2; CO 883/6; ~ngiliz okul milfetti~inin raporu, 1901; Stavrinides: The Cyprus conflict, s. 19, 21 vd.
n ahkonulmas~".
22 CO 67/23: The Homeward Mail (Yurt Postas~ ), 29.8.1881 - "K~br~s'~
23 ~bid.: The Homeward Mail, 3.10.1881 - "K~br~s".
11)
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Bu tahrikçiler, adadaki ~ ngiliz yönetimini "rahats~z ederek köstekliyorlard~". Onlar~ n merkezi Atina ve ~skenderiye'de idi ve oralardan sa~lad~ klar~~
paralarla K~br~s Rum tahrikçileri destekliyorlard~. The Homeward Mail Gazetesi, 21 Kas~ m 1881 tarihli say~s~nda ~u yorumda bulunuyordu: "Onlar
(Rum tahrikçiler), ~ ngilizlerle Türkleri hesaba katmayarak, tüm sorumlu
mevkileri Rumlarla doldurmak istiyorlar... Sakin yurtta~lar~ n~~tedhi~e tabi
tutmaya ba~lam~~ lard~r"24.
Bu Yunan ve Yunan yanda~~~tahrikçilere, K~br~s'~ n s~k s~ k u~rad~~~~iki
bela yard~mc~~oluyordu: 1. kurakl~ k, deprem, çekirge ve kolera gibi do~al felaketlerle hastal~ klar ve 2. adan~n ~ngiliz i~galinden beri her y~ l Osmanl~~padi~ah~ na ödemesi gereken, ama Osmanl~~kamu (d~~ ) borcunun kar~~ lanmas~~
için ~ngilizlerce al~ konulan haraç25. Londra'da yay~ mlanan Daily News
(Günlük Haberler) Gazetesi'nin muhabiri Augustus Perkes'in karde~i Samuel Perkes26 ~ngiltere Ba~bakan~~Gladstone'a 1 May~ s 1880'de Larnaka'dan
gönderdi~i mektupta, on dört y~ldan beri K~br~ s'ta ya~amakta oldu~unu; ada
halk~n~~ve ülkeyi iyi bildi~ini yaz~yor, ~öyle diyordu:
"Majeste Kraliçe Hükümeti aday~~yönetmeye ba~layan beri, sakinler
yarar~na pek az i~~yap~lm~~~oldu~unu do~rulamaya hiç çekinmiyorum. Birçok paralar harcanm~~, çe~itli planlar uygulanm~~t~r; ama
bu planlar~n ba~ar~~sa~layamam~~~olmas~~herkesi ~a~~rt~yor. Kesinlikle söz verilmi~~olan ya~am ve mal güvenli~i illerde ortadan kalkm~~~bulunuyor... Korsanlar sahilleri ya~mal~ yor; kiliseler s~k s~k talan ediliyor; h~ rs~zl~ klar birbirini izliyor; silahl~~çeteler geceleyin
köylere sald~ rarak savunmas~ z kad~nlar~~kaç~ nyor. Son zamanlarda,
adadaki kötü durumdan umutsuzlu~a kap~ lan bir köyün tüm halk~,
(Osmanl~ ) Padi~ah~n~ n daha gönençli ülkelerine göç etmi~tir".
~bid.: The Home~vard Mail, 21.11.1881.
Haraçla ilgili ek bilgi için bl~z. Hill: History of Cyprus, IV, s. 463; Sir Ronald Storrs: Orientations (Y~5nelimler), Londra, 1937, s. 464; Elizabeth Monroe: The Medite~ ranean in Politics
(Politikada Akdeniz), Londra, 1938, s. 50; McHenry: The uneasy partnership on Cyprus, s. 83
vd.; Osmanl~~kamu (d~~ ) borcu için bkz. S.R. Sonyel: Minolities and the destruction of the Ottoman Empire (Az~nl~klar ve Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Y~k~m~ ), TTK, Ankara, 1993, s. 159,
238-9, 241, 269, 287, 314-5 ve 339.
26 Daha önce Londra'da, King's College (Kraliyet Koleji)'de ö~
renci idi. Hindistan'da görev yapt~ktan sonra K~ bns'a yerle~mi~; ~stanbul'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Lord Lyons arac~l~~~yla
Bab-~~ali'den bir ferman alarak, adan~n kuzey-do~u yöresinde Osmanl~~yönetiminden arazi sat~n
alm~~; K~ bns antikitelerine büyük ilgi göstermi~ti.
24

25
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24 A~ustos 1880 tarihli ~ngilizce Daily News Gazetesi de, "K~br~s'~ n Yönetimi" ba~l~ kl~~yaz~s~nda, Samuel'in görü~lerini do~ruluyordu".
Uzun y~ llar K~br~s'~ n Trikomo (Yeni ~skele) köyünde ya~am~~~bulunan
bir ~skoçya'l~ n~n adada do~mu~~olan ve birçok manara sahip bulunan Frans~z uyruklu kar~s~, 1881 y~l~~Nisan~'nda yöreyi ziyaret eden Yüksek komiser
Biddulph'la görü~ürken, ona, büyük bir kolera salg~n~ n~ n ba~lam~~~oldu~u
1865 y~l~na dek K~ bns'~ n daima gönenç içinde oldu~unu; birçok yabanc~~uyruklar~ n mal sahibi olarak adada ya~ad~ klar~ n~; söz konusu y~l zarf~ nda yabanc~lar~ n ço~unun öldü~ünü veya adadan ayr~ld~~~n~ ; tek bir ailenin bile
bu salg~n hastal~ ktan kurtulamad~~~ n~~ ve o tarihten sonra adadaki gönencin
azalmaya ba~lad~~~n~~bildiriyordu. Anla~~ lan, adadaki durum 1878 y~l~ nda en
kötü düzeye dü~mü~; çekirgelerle kurakl~ k her yan~~ sarsm~~ t~ . Özellikle
Kukla köyünün Türk sakinleri oldukça yoksul ve sefil bir durumda bulunuyorlard~28.
"Enosis" luslurtmas~~ve K~ bns Türklerinin muhalefeti
Bu s~ rada, K~ br~s Rumlar~~aras~ ndaki "enosis" k~~k~ rtmas~~gittikçe yay~lmaya ba~l~yordu. Bunun üzerine, ~ngiltere'de erkte bulunan Liberal Parti'nin önderi William Ewart Gladstone, adaya bir anayasa vererek, kurulmas~~
tasarlanan Yasama Konseyi (Kavanin Meclisi) üyelerinin göreli (nispi) sisteme göre seçilmesini uygulamaya kallu~~ yordu. Daha önce de ~ngilizler, 14
Eylül 1878'de bir Kraliyet Konseyi buyru~uyla (Order-in-Co~ll~cil)" bir yasama konseyi kurulaca~~n~~ve yüksek komiserin de buna üye olaca~~n~; konseyin en az 4 ve en çok 8 ek üyeden olu~aca~~n~ ; yar~s~ n~ n hükümet yetkilileri, öteki yar~s~ n~ n da sivil halktan meydana gelece~ini belirtmi~lerdi. Üyeleri hükümet atayacaku. ~lk konsey, 1 Türk ve 2 Rum olmak üzere 3 K~ br~s'l~~
ve 3 ~ngiliz üyeden olu~uyordu.
Mart 1882'de uygulanan yeni anayasa gere~ince Yasama Konseyi'nin üye
say~s~ , 1881 nüfus say~m~na göre ayarlan~ yordu. Yeni konsey 18 üyeden olu~acaku. Bunun 12'si halkça seçilecek, geriye kalan 6's~~ise yetkililer aras~ ndan
olmak üzere hükümetçe atanacakt~ . Halk oyuyla seçilenlerin 9'u Rum, 3'ü
27 CO 67/ 15: Samuel Perkes'ten William Ewart Gladstone'a yaz~ , Lârnaka, 1.5.1880; Daily
News Gazetesi, Londra, 24.8.1880.
28 Accounts and Papers, ZHC 1, 4375, 1881, C. 2930; Biddulph'dan Kimberley'e yaz~, Lefkosa, 12.4.1881.
29 London Gazette (Londra Resmi Gazetesi), 1 Ekim 1878; Times, 2.10.1878.
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Türk olacakt~30. Rumlar, bu anayasadan memnun görünüyor, Türkler ise
s~zlamyor; ~ngiliz ve Osmanl~~katlar~na ba~vuruyorlar& Sömürgeler Bakanl~~~'na 26 Mart'ta gönderdikleri dilekçede, Türk haklar~n~n dikkate al~nmas~n~~diliyor, ~öyle diyorlard~:
"Üç yüz y~ldan çok Türk yönetiminde dinsel özgürlük ve adalet
içinde Türlderce korunan ve çe~itli haklara sahip olan Rumlar, ~ngiliz yönetimi ba~lar ba~lamaz Türklerin duygular~n~~k~~lurtmaya ve
bu dostluk havas~n~~bozmaya ba~lad~lar. ~ngilizler anayasada ve yönetim örgütünde de~i~iklik yap~p yeni Kavanin Meclisi'ni (Yasama
Konseyi'ni) kurarken adadaki otoritelerle i~birli~i yapmad~lar.
Yeni yönetim örgütü, mecliste 3 Türk üyeye kar~~l~ k Rumlara 9
üyelik hakk~~vermektedir. Oysaki, Türkiye'de Müslüman Türklerin
büyük bir ço~unlukta bulundu~u kendi anavatanlar~nda H~ristiyanlar~n idari meclislerde e~it say~da üyeleri bulunmaktad~r ve oy
haklar~~vard~r. Halbuki burada,Türklerin ço~unlukta bulunduklar~~
Lefko~a'da dahi Türkler, bu gidi~le ço~unluk haklar~n~, Türkleri
ezmek ve K~br~s'~~ ba~~ms~zl~~a kavu~turmak yolunda kullanacaklar~n~~aç~klam~~~bulunan Rumlar~n insaf~na b~rak~lacakt~r".
Dilekçede, son olarak, e~it temsil ve oy esas~ na dayanan ilk yönetim sisteminin yeniden uygulanmas~; aksi durumda, Türklerin göç etmelerine izin
verilmesi isteniyordu. Ayn~~dilekçede, Rum bas~ n~mn, Türklere ezgi yap~lmas~~ve ihtilâl konular~ nda Rum halk~n~~ k~~k~ rtt~~~~da ilgililerin dikkatine
sunuluyordu. Bu dilekçe, Ashmead Bartlett adl~~ ~ngiliz milletvekilince Avam
Kamaras~ 'na tevdi ediliyordum. Ancak, K~br~s Türklerinin bu ~ikâyetleri,
hem Avam Kamaras~'na yans~t~ld~~~, hem de Osmanl~~hükümetine duyurularak, Türk haklar~n~ n korunaca~~~yolunda ~stanbul'dan güvence al~ nd~~~~
halde, ~ngilizlerce "kuru bir sözle, kibarca reddediliyordu"2.
Bunun üzerine, K~br~s Türk toplumunun önderleri, Yüksek Komiser
Biddulph arac~l~~~yla ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Kimberley'e 1882 y~l~~
Nisan~'nda gönderdikleri yeni bir dilekçede, dünyan~n her yan~ndaki Greklerin, kulüpler kurarak, fesat ç~kar~c~~mitingler düzenleyerek ve birlik ha-

30 30 Kas~m 1881 tarihli Kraliyet Buyru~u (Order-in-Council).
31 Hansard (Parlamento Tutanaklar~), 30.3.1882.
32 Gazio~lu: Ingiliz idaresinde K~br~s, s. 50.
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linde davranarak Yunanistan'~~yeniden diriluneye çal~~uklanna dikkati çekiyor, ~öyle diyorlard~:
"Dolay~s~yla, (~ngiliz yönetimince) K~br~s'a verilmesi önerilen oy
verme hakk~n~~dikkate almamam~z görünürde ak~ls~zl~k olacakt~ r;
çünkü K~br~s'l~~Rumlar~n bu hakka dayanarak kendi birliklerini
peki~tirip ~ava~~ mlann~~daha da ilerleteceklerine ve sonuçta, her
~ngiliz'i adadan ç~kartacaldanna inan~yoruz".
K~br~s Türk toplumu, Rumlar~n oybirli~iyle uygulad~~~~inatç~~tutumun
sonucu olarak, adada kurulacak olan konseylere (meclislere) üye sa~lanmas~nda önerilen göreli (nispi) temsil sistemi alt~nda kendi ulusal haklar~ n~ n
korunmas~n~~büsbütün olanaks~z olarak görüyordu. Bu topluma göre, Rumlar, panhelenizm ideas~yla o kadar sarho~~olmu~lard~~ki, kürenin her yan~ nda
panhelenizmden ba~ka bir~ey görmeyi istemiyorlard~~ve ba~ka bir yönetim
sisteminde de asla memnun olmayacaklard~. K~br~s Türklerinin dilekçesi
~öyle sürüyordu:
"Olay ç~karmak al~~kanl~~~nda olmayan Osmanl~lar, ~ngiltere'nin,
bu rahats~z halk~n taleplerini kabullenmesini ve onlara, özveride
bulunmas~ n~~görmekle pek üzülmektedirler; oysaki onlar~ n
(Rumlar~ n) kimilerinin, tüm ~ngiliz yetkililerine kar~~~yöneltmi~~
olduklar~~inan~lamayacak ve dü~lenemeyecek suçlamalardan ötürü
cezaland~r~lmalar~~gerekiyor. Rum yurtta~lar~m~z~n karakterinde
uysall~k ve ~l~ml~l~k yoktur. Sonuçta, her türlü özveride bulunarak,
yönetimin dizginlerini, kesinlikle kendi ellerine geçirip öteki unsurlar~~etkisiz b~rakmak niyetinde olduklar~n~~görmezlikten gelemeyiz. Grekler o kadar küstahd~rlar ki, dünyan~n herhangi yan~ ndaki bir toplum onlann yönetiminde, can, mal veya onur güvenli~ine sahip olamaz... Dolay~s~yla, adan~n yönetiminde Müslümanlara e~it temsil hakk~~tan~nmal~d~r, çünkü Rumlar onlara kar~~~öç
duygular~~beslemektedirler. E~it temsille ilgili bu dile~imizin dikkate al~nmas~n~~umud ederiz"33.
K~ bns Türk önderlerin bu dilekçesini dikkatle izleyen Lord Kimberley,
Yüksek Komiser Biddulph arac~l~~~yla 5 May~s'ta verdi~i yan~tta onlar~~yau~3 3 Accounts and Papers (Parlamento Belgeleri), ZHC 1, 4465, 1882, C. 3384: Biddulph'dan Kimberley'e yan, Lefko~a, 21.4.1882, ili~ikte, Müslüman toplumun ileri gelenlerinin
17.4.1882 tarihli dilekçesi.
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t~rmaya çal~~~yor; adadaki resmi görevlere Yasama Konseyi'nin de~il, Kraliçe
ile yüksek komiserin atamalar yapma hakk~na sahip olaca~~n~; yüksek
yönetim katlanna K~br~s'lllar~n getirilmeyece~ini; mahkeme ba~kanl~ klarma
da K~br~sl~lann atanmayaca~~n~~ bildiriyor; Kraliyet Konseyi buyru~u (Orderin-Council) yoluyla uygulanacak olan yasama gücünün ve anayasay~~kald~rma
veya de~i~tirme hakk~n~n "Majeste Kraliçe"ye ait olmas~ n~n, Yasama Konseyi'ne verilecek olan yeni ayr~cal~ k haklar~ n~n kötüye kullan~lmalann~~önleyece~ini vurguluyordu34.
K~br~s Türklerinin ekonomik durumu
K~br~s'a ula~~r ula~maz ~ngilizleri kayg~land~ rmaya ba~layan konulardan
biri de adadaki köylü ve rençberlerin, özellikle Türk köylülerinin kötü ekonomik durumuydu. Bu durum yüzünden, yüksek faizle borç alan birçok
köylü güç bir durumda kal~yorlard~. ~ngiliz yönetimi, tefecili~i k~s~tlamak
amac~yla, 1882 y~l~nda bir yasa geçirerek faiz oran~ n~~yüzde 9 olarak sapnyor;
daha sonra bu konuda ek yasalar geçiriyor; ama birçok çiftçi topraklar~n~~tefecilere kapt~nyorlarch35. Böylece birçok Türk topra~~~Rumlar~n ve özellikle
Kilise'nin eline geçmeye ba~l~yordu36.
1885 ile 1888 y~llar~~aras~ndaki dönemde K~br~s'ta korkunç bir kurakl~ k
kaydediliyor; tar~m ürünlerinde büyük bir lutl~k ba~l~yor; adan~n hemen her
yan~nda sefalet egemen oluyordu. 1886 y~l~~ilkbahannda, Yasama Konseyi'nin seçilmi~~Rum üyelerinden G. Malikidis, "yoksulluk yüzünden K~br~s'lllar~n ada d~~~na göç edip etmedikleri" konusunda Konsey'de bir soru
soruyordu. Bu soruyu yan~tlayan hükümet müste~ar~~ (chief secreta~y), yoksulluk nedeniyle çok say~da K~br~s'l~~rençberin ülkeden ayr~ld~klar~ na dair
herhangi bir söylentiyi yönetimin duymad~~~n~; bu konuda yap~lan soru~turmalardan, yönetimin, böyle bir göçün yap~lmad~~~~sonucunu ç~kard~~~n~~
bildiriyor; ~unlar~~ekliyordu: "Baf ilçesine ba~l~~köylerin sakinlerinin, kimi
mevsimlerde, i~~aramak için kar~~daki Türk ülkesinde bulunan Antalya'ya
gitmeleri ve geri dönmeleri ola~and~ r. Dolay~s~yla, 1885 y~l~nda, mutat olarak gidenlerden daha çok ki~inin, toplam olarak belki 100 ki~inin gitmi~~olKimberley'den Biddulph'a yaz~, Londra, 5.5.1882.
Surfidge: A survey of rural life in Cyp~-us (K~br~s'ta K~rsal Ya~amla ilgili Bir Ara~t~rma), Lefko~a, 1930.
36 Sabahattin ~smail ve Ergin Birinci: K~br~s Türkünün Varolu~~Sava~~m~nda ~ki Ulusal
Kongre - Meclis-i Milli (1918), Milli Kongre (1931), Lefko~a, Kas~m 1987, s. 22.
34 ~bid.:
35 B.J.
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mas~~olas~d~r. Ama gidenlerin geri dönmeyeceklerine inanmak için herhangi
bir neden yoktur".
Bunun üzerine, yeni ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Henry Bulwer, ilçe komiserlerine gönderdi~i genelgede, onlardan bu konuda bilgi istiyordu. Lârnaka komiseri buna verdi~i yan~tta, kendi ilçesinden az say~da ve belki birkaç
ki~inin Suriye ve M~s~r'a göç etti~ini bildiriyordu. Baf ilçesi komiseri, yoksulluk ve borç yüzünden kimi ki~ilerin göç ettiklerini; ilçeye mensup kimi ki~ilerin ço~u kez Limasol ilçesinde i~~buldu~unu; kimilerinin Antalya'ya gitmi~~
olmalar~~olas~l~~~n~n var oldu~unu; 1885 y~l~nda hasad~n oldukça kötü geçti~ini; Dru~a köyü sakinleri aras~nda büyük s~k~nt~~oldu~unu; onlar~n kimilerinin Antalya'ya yerle~ti~ini ve oradaki durumlar~n~n iyi oldu~unu bildiriyordu37.
Magosa Komiseri Arthur Young, 29 Mart 1887'de kaleme ald~~~~bir raporda, Dip Karpaz, Kornikebir (Büyük Konuk), Kritya (Kilit Kaya) ve Livatya (Balalan) n~n g~das~zl~ktan s~k~nt~~çekti~ini; Karpaz'daki durumun oldukça kötü oldu~unu bildiriyor; 30 Mart'ta kaleme ald~~~~ba~ka bir raporda
ise, ilçe müdürünün demecine dayanarak durumun cidclili~ini yans~t~yordu.
~lçe müdürüne göre, 1887'de kaydedilen s~k~nt~, 1871'de kaydedilenden çok
daha kötü idi. Bladanisyo (Balalan) köy komisyonunun 26 Mart'ta müdüre
bildirdi~ine göre, Korovya (Kuruova), Kaleburnu, Bladanisyo ve öteki köylere mensup 500 kadar ki~i, yüksek komiserden ekmek istemek için Mara~'a
do~ru yürüyorlar& Kendilerine ekmek verilmezse, Mara~'talci düldcanlar~~
'
ya~malayacaldard~. Kaleburnu'nda açl~ktan zehirli bitkiler yiyen üç ki~i ya~am~n~~yitiriyordu. Karpaz köylüleri kendilerine yard~m yap~l~p yap~lmayaca~~n~~ö~renmeyi; aksi durumda adadan ayr~lmay~~istiyorlard~ .
Yüksek Komiser Bulwer, 1887 y~l~~May~s ay~n~n ba~lar~nda Karpaz'a giderek büyük bir bölümünü geziyor ve ~u tabloyla kar~~la~~yordu: Dip Karpaz
d~~~nda, Galatya (Mehmetçik) ve Eptagomi (Yedi Konuk)'nin do~usunda
bulunan tüm köyler, kurakl~ktan büyük ölçüde s~k~nt~~çekiyordu. Yüksek
komiserin gördü~ü köyler aras~nda en kötü durumda olanlar, bu~day ve
arpa ürünlerinden yoksun bulunan Ay Simeon (Av Tepe), Korovya
(Kuruova) ve Galinoborni (Kaleburnu) köyleri idi. Durumu en kötü olan
köy Bladanisyo (Balalan) idi. Bu dört köyün sakinleri Türk'tü ve halk büyük
37 CO

67/42: Bulwer'den Granville'e yaz~, Trodos, 15.7.1882.

" Command (Kraliyet Buyru~u) 5523: Bulwer'den Holland'a yaz~, Lefkosa, 18.4.1887.
Belleten C. L1X, 10
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yoksulluk içindeydi39. ~ngiliz yönetimi, s~lunt~p gidermek için bu köylere
mali yard~mda bulunmak zorunda kanyordu40.
Durum o denli umutsuz bir kerteye geliyordu ki, ~stanbul'da yay~mlanan
ve Osmanl~~yönetiminin yan resmi organ~~olan Tank Gazetesi, adadaki sosyal
ve ekonomik durumla ilgili olarak 1 Mart 1888 günkü say~s~nda ç~kan bir
yaz~s~nda ~u haberi veriyordu:
"Lefko~a'da Aya Sofya Camii'nde bir miting düzenleyen K~br~s'~n
Müslüman halk~, ~ngiliz yönetiminin kimi eylemlerinin ülkeye zararl~~oldu~una dair ~ngiltere hükümetine ~ikayette bulunmak karar~n~~alm~~t~r. Ayn~~zamanda, K~br~s Müftüsü As~m Efendi yapt~~~~bir
konu~mada, adada ~ngiliz i~gali ba~layan beri, adan~n sükün ve gönencini sa~lay~c~~herhangi bir yararl~~örgüt kurulmad~~~n~; bu yüzden Müslüman halk~n ~ikayet seslerini yükseltmek zorunda kald~~~n~~aç~kl~yordu. Kimi ~ngiliz yetkililer, ülkenin gelirini harcayan,
baz~~acayip projeler uygulamak d~~~nda hiçbir ~ey yapmam~~lard~r.
K~br~s'ta var olan okullar bile kapanm~~nr. Müslüman ve H~ristiyan
halk adadan göç etmeye ba~lam~~t~r".
Gazete, ~ngiltere'yi aday~~geli~tirece~i yerde ek vergilerle çöktürmeye çal~~makla suçluyordu`".
Yüksek Komiser Bulwer bile, Sömürgeler Bakan~~Lord Knutsford'a 18
~ubat 1889'da gönderdi~i yaz~da, 1888'in bir "aksilik ve depresyon y~l~" oldu~unu kabulleniyor; uzun ve sürekli bir kurald~~~~adan~n her yan~nda kötü
bir hasad~n izledi~ini ve halk~n, hemen hemen tüm mallanm ve çe~itli e~yalann~~"peri~an edici oranda dü~ük fiyadara" satmak zorunda kald~~~n~~bildiriyordu42. Buna ek olarak, K~br~s Müftüsü Hac~~Ali R~fk~~Efendi'ye göre, 1892
y~l~~Ocak ay~nda birçok K~br~s'l~~Türk, hükümet hizmetinde görev alam~yordu; ancak, Yüksek Komiser Sir Henry Bulwer, bu konuda yap~lan s~zlanmay~~kabullenmiyordu43.
39 ibid.:

Bulwer'den Holland'a yaz~, Lefko~a, 30.5.1887.

4° ~bid.: Sömiugeler Bakanl~~~'ndan Bulwer'e yaz~, Londra, 28.6.1887.
41 ~bid.: D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Sömf~rgeler Bakanl~~~'na yaz~, Londra,

19.3.1888, ili~ikte,
Ingiliz Büyükelçisi William A. White'in 6.3.1888'de Istanbul'dan gönderdi~i yaz~n~n sureti; ayr.
bkz., Tar~k, 1.3.1888.
4 2 Accounts and Papers, ZHC 1, 5150, 1889; Bulwer'den Knutsford'a yaz~, Lefko~a,
18.2.1889.
43 CO 67/73/2493: Bulwer'den Knutsford'a yaz~~No. 24, Lefko~a, 25.1.1892. Bu makaledeki Türkçe belgeler ~ngilizceden çevrilmi~tir.
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K~br~s Rumlar] yeniden k~~k~rt~nalara ba~l~yor
~ngilizlerce K~br~s'ta kurulmu~~olan yönetim, ada Türklerini epeyi ihmal
etmi~ti. Bunun bilincine varan Türkler aras~nda bir siyasal grupla~ma ba~l~yor; Osmanl~~ K~ raathanesi kuruluyordu. Bu bir kulüp ve lokal olup siyasi
parti niteli~ini ta.~~m~yordu. Tüzü~ü ve kay~tl~~üyeleri yoktu. Bir siyasal birlik
niteli~indeydi. Adan~n gelece~i hakk~nda kayg~lanmaya ba~layan kimi Türk
ayd~ nlar, ne yapmalar~~ gerekti~ini dü~ünmek için Lefko~a'da, Sarayönü
Meydan~'nda bir araya geliyorlard~. Bu ayd~nlar, Türklerin sav~n~~ savunmak
için bir gazete ç~karmak karar~ n~~veriyor; 25 Aral~k 1891'de Zaman Gazetesi'ni yay~mlamaya ba~l~yorlar& Gazetenin arnaçlar~ndan biri de ~ngiliz sömürgecili~ine kar~~~sava~mak ve "enosis "e kar~~~durmakt~. 22 A~ustos
1892'de Yeni Zaman Gazetesi yay~mlan~yor; bu gazete, Foni Tis Kipru adl~~
Rum gazetesinin 10 Ocak 1893 say~s~nda ba~lat~lan "enosis" kampanyas~na
kar~~l~ k veriyordu. 6 Mart 1893'te ilk say~s~~yay~mlanan K~br~s Gazetesi de
"K~raathane-i Osmaniye" taraf~ndan ç~ kar~l~yor; Rum bas~n~~ile sava~may~;
Türk kültürüne ve halk~ na hizmet etmeyi ve Jön Türklerin sav~na destek olmay~~amaçl~yordu".
1895 y~l~~ba~lar~nda, ~ngiltere'nin K~br~s'~~Türkiye'ye iade edece~i yolunda çevrede söylentiler dola~maya ba~lay~nca, Grekler ve K~br~s Rumlar~~
aras~nda k~yamet kopuyor; Rumlar, bu olas~l~~a kar~~~örgütlenerek k~~k~ rt~ c~~
davran~~larda bulunmaya ba~hyorlard~. Bunun üzerine, Müftü Hac~~Ali R~fk~~
Efendi ba~kanl~~~ ndaki bir Türk kurulu, 22 Nisan'da, o s~rada ~ngiliz Yüksek
Komiseri bulunan Sir Walter Sendall'~~görmeye gidiyor; müftü, K~ br~s Rum
önderlerinden olan ve Yasama Konseyi üyesi bulunan Ahilleas Liasidis'in ilçeleri gezerek köylüleri k~~k~rtt~~~ n~~ve K~br~s'~n Türkiye'ye iade edilmemesini; e~er ~ngilizler K~br~s'tan vazgeçeceklerse, adan~n Yunanistan'a verilmesini öneren bir dilekçeye imza toplad~~~n~~bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Bu saçmad~r ve zeki ki~iler buna pek kulak asmayacaklard~ r; ancak, 28 Nisan Pazar günü bir miting düzenleniyor ve bu konu
muhtemelen karga~al~klara yol açacakt~r. H~ristiyan ö~retmenlerden birisi bir ~ark~~bestelemi~tir. Alenen okunan bu ~ark~n~ n her
dizesi ~öyle sona eriyor: 'Türkleri ince bir k~ l~ çla öldürerek
öcümüzü alal~m'. H~ ristiyanlar Müslüman kad~nlara ve Türk ileri
11

Cemalettin Ünlü: K~br~s'ta Bas~n Olay~, 1878-1981, tarihsiz, s. 18-9.
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gelenlerine hakaret ediyor ve `Bum, bum' diye hayk~rarak onlar~n
vurulacaklann~~ima ediyorlar".
Sözlerini sürdüren müftü, Türklerin bar~~~içinde ya~amay~~istediklerini,
ama bu gibi sözlere kar~~~tepki gösterebilecek, okuma yazma bilmeyen Müslümanlar bulundu~unu ve durumun olaylar ç~kmas~na yol açmas~~ihtimali
gözönünde tutularak, yüksek komiserin bunlar~~önlemesi dile~inde bulunuyor; Limasol yolu üzerindeki Dohni köyünde son günlerde Müslümanlarla
H~ristiyanlar aras~nda olaylar ç~kt~~~n~~ve bunlar~n iki toplum aras~nda yaratm~~~oldu~u kötü duygular~n her iki dinin kad~nlar~na kadar yay~ld~~~n~;
kad~nlar~n birbirlerine hakaret ettiklerini ve "soylar aras~~duygular~n ~ahlanm~~~oldu~unu" anlatmaya çal~~~yordu.
Türk kurulu üyelerinden Hac~~Mehmet Raif Efendi de söze kar~~arak,
20 Nisan'da kendi evinde kitap okurken, evinin önünden geçmekte olan
Müslüman okul ö~rencilerinin yüksek sesle ba~~rarak el i~aretleri yapt~ klar~na tan~k oldu~unu bildiriyordu. Anla~~lan, kimi H~ristiyan erkek çocuklar,
bir Müslüman okulunu ta~a tutmu~lar; Müslüman çocuklar da onlar~~cezaland~rmak için d~~ar~ya f~rlam~~lard~. Müslüman okul ö~retmeni, çocuklar~ n
sinirlendiklerini ve kendi denetiminden ç~ kuklar~n~, ama sonuçta onlar~~
okula dönmeye inand~rd~~~n~~söylemi~ti.
Son olarak müftü, yüksek komisere ~unlar~~belirtiyordu:
"~ngiltere K~br~s'~~Türkiye'ye iade ederse, bu, ada sakinlerini de~il,
her iki hükümeti ilgilendiren bir konudur. Türkiye, ~ngiltere'nin
aday~~i~galini kabullenirken sakinlere dan~~mam~~t~. Sonra, Rumlar
birçok yerlerde Türkleri 'köpekler ve maymunlar' olarak adland~r~yorlar; ama Müslümanlar buna kar~~l~k vermiyorlar. Lârnaka'da
polise sald~nlm~~t~r."
Müftünün bu konu~mas~ndan sonra yüksek komiser, söylenenlerin gerekti~i
gibi dikkate al~naca~~na dair söz ve bar~~~n bozulmas~na izin verilmeyece~i
yolunda Türk kuruluna güvence veriyordu45.
Öte yandan, Sömürgeler Bakan~~Lord Ripon, Yüksek Komiser Sendall'a
24 Nisan'da ~u telyaz~s~n~~gönderiyordu:
45 CO 67/91/7681: sir Walter Sendall'dan Lord Ripon'a gizli yaz~, K~ bns, 23.4.1895; ayr.
bltz. H.D. Purcell: Cyprus (K~ br~s), Londra, 1969, s. 238.
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"Majeste Kraliçe Yönetimi'nin, K~br~s'~~1878 ~ngiliz-Türk Sözle~mesi gere~ince yönetmekten vaçgeçmek niyetinde olmad~~~ n~~ve
vazgeçmeyece~ini söylemekte özgürsünüz".
Bakan, ayr~ca, K~br~s'~ n Yunanistan'a ilhak' için adadan Gladstone'a gönderilmi~~olan telyaz~lar~ na, onun 1881'de vermi~~oldu~u ~u yan~ t~~da an~msauyordu:
"Majeste Kraliçe Yönetimi, K~br~s'~ n mutlulu~unu istemekle birlikte, bu ülke (~ngiltere) taraf~ndan Bab-~~ali'yle yap~lm~~~olan bir
sözle~me gere~ince, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun bir bölümü olarak yöneülmekte oldu~unu; dolay~s~yla, o sözle~meyi bozucu önerilerin tart~~~lamayaca~~ n~~ada sakinlerine an~msatmay~~diler".
Sömürgeler Bakan~~Lord Ripon telyaz~s~na ~öyle son veriyordu: "Bu görü~ler,
Majeste Kraliçe Yönetimi'nin ~imdiki görü~lerini yans~ tmaktad~ r"46.
Rum ta~k~ nl~klar~ ndan etkilenen K~ br~s adl~~Türkçe gazete, 15 Nisan
1895 tarihli say~s~nda, "Kar~nca kanatlan~ nca sonu yak~ n olur" ba~l~~~~alt~nda
yarmlad~~~~yaz~da, K~br~ s'ta kaydedilmekte olan olaylara önem verilmezse,
ileride büyük bir kayg~ ya neden olacaklar~n~; yüzy~llar boyunca Osmanl~lar~n
koruyuculu~u alt~nda ya~ayarak iyilik ve erdem görmü~~olan H~ ristiyanlarm,
adadaki yönetim yava~ca ve nedensiz olarak de~i~eli beri, dil ve tutumlar~n~~
de~i~tirerek acayip ve ~a~~rt~c~~davram~larda bulunmaya ba~lad~ klar~n~~vurguluyor, ~öyle diyordu:
"Hükümetin ilgisizli~iyle duygusuzlu~u ve Müslümanlar~n sab~rla
~ l~ml~l~~~~sürdükçe, her f~ rsattan yararlanan H~ ristiyan yurtta~lar~m~z, Müslümanlar~~ a~a~~larc~~gösterilerden vazgeçmeyeceklerdir.
Bu gösterilerde o kadar a~~ r~~gidiyorlar ki, ibadet yerlerinde, mitinglerinde ve sokaklarda, hiçbir vicdan~ n kabullenemeyece~i ve
büyük kayg~~ve öfke yaratan konu~malar yap~yorlar... Osmanl~lar~n
uyuduklarm~~sananlarm miyoplu~una ~a~ar~z".
Gazete, bu k~~k~ rtrnar seyreden ama önlem almayan yönetimi ele~tiriyor ve
Müslümanlar~, gözlerini aç~ k tutma, ama yasay~~ kendi ellerine almama yolunda uyanyordu47.
46 CO 67/91/8532: Sendall'dan Ripon'a yaz~~No. 95, Lefko~a, 6.5.1895; ayr. bkz. Cyp~-us
Gazette (K~b~-~s Resmi Gazetesi), No. 474, 26:4, 1895.
CO 67/91/7681: K~ br~s adl~~gazete, No. 136, 15.4.1895.
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Lefko~a ilçe mahkemesi ba~kan~~ M.B. Seager'in 17 Nisan 1895'te müste~ara (chief secreta~y) göndermi~~oldu~u gizli rapordan ö~rendi~imize göre,
Yunanistan'~ n ba~~ms~zl~~~ n~ n y~ ldönümü dolay~s~yla Rumlar~ n geceleyin
Lefko~a'da düzenlemi~~olduklar~~fener alay~~yüzünden iki toplum aras~nda
dü~manca duygular husule gelmi~ti. Bu fener alay~, sakinlerinin ço~unlu~u
Türk olan Tahtelkale (Tahtakale) semtinden geçiyordu. Ço~unlu~u ö~rencilerin olu~turdu~u Rumlar bu semtten geçerken, "nefret edilen Müslümanlar~~bo~azlayal~m" ~ark~lar~~söylüyor; Türklerin duygulann~~incitiyor ve onlar
~~
kayg~land~ nyorlard~ . Bu arada Türkler, bu olay~~incelemek, tehlikeyi ortadan
kald~ rmak ve etkili ki~ilerce al~ nan önlemleri tart~~ mak amac~ yla bir miting
düzenliyorlard~ . Seager raporunu bitirirken, hükümeti, ivedilikle davranarak, Türklerle Rumlar aras~ nda "dinsel bir çat~~ ma ç~kmas~ n~~önlemek" hususunda uyanyordu48.
Müftü Ali R~fk~~Efendi de, Sömürgeler Bakan~ 'na 5 May~s'ta gönderdi~i
bir yaz~ da, bakan~ n dikkatini durumun tehlikelerine çekiyor; Müslüman toplumun son 17 y~ ldan beri ~ngiliz yönetimi alt~nda birçok s~ k~nt~~ve güçlüklere
u~rat~ld~~~n~~ve "memnuniyet verici olmayan birçok olaylara maruz b~
rak~ld~~~n~ "; adada uygulanan "a~~r~~özgürlü~ün", nüfusu ba~ka bir kal~
ba soktu~unu; H~ ristiyan nüfusu, birçok "sa~l~ks~z dü~üncelere" sahip olmaya k
~~k~ rtt~~~n~ ; terbiye ve geleneklerde sanki bir devrim yap~lmak istendi~
ini; Müslüman halk~ n, H~ ristiyan toplumun tüm "sald~rgan ve haks~ zca davran~~~
ve
gösterilerine sab~ r ve kararl~l~ kla kar~~l~ k verdi~ini" ve yerel hükümetin bu
konuda harekete geçerek önlemler almas~n~~umud etti~ini bildiriyordu.
Yaz~s~n~~sürdüren müftü, hakaret ve tehditlere maruz kalan Müslümanlar~ n, kar~~la~makta olduklan birçok olaydan kayg~ lanarak umutsuzlu
~a dü~tüklerini vurguluyor; "enosis" ak~m~ na da de~inerek, sürekli k~~k~rtma sonucunda atak davran~~ larda bulunan Rumlar~n, bu ak~m~ n sihirine kap~ larak,
Müslümanlar~ n duygular~ na ve Osmanl~~ulusal haklar~ na kar~~~
eylemlerde
bulunup gösteriler yapt~klar~n~ ; iyiyi kötüden ay~ ramayan binlerce köylüyle
"kaba" ki~ilerin, 28 Nisan Pazar günü, adan~ n ba~kenti Lefko~a'da ve öteki illerin ba~l~ ca kentlerinde düzenlenen mitinglere ça~r~ld~ klar~ n~;
hükümet
servisinde çal~~ an Rum yetkililerin de kat~lm~~~olduklar~~ bu toplant~
larda,
adan~ n Yunanistan'a ilhalun~ n özellikle talep edildi~ini, bu olay~
n, Müslüman toplumu k~~k~ rtarak o toplum aras~ nda heyecan yaratt~~~n~~
ekliyor ve
48

Ibid.: M.B. Seager'in gizli raporu, Lefko~a, 17.4.1895.

KIBRIS TÜRKLERININ VARLIK SAVA~IMI

151

kamu sükûnu ve güvenli~ine zararl~~olan bu mitingleri önlemedi~i için hükümeti ele~tiriyordu.
Müftü Ali R~fk~~Efendi'nin görü~ünce Müslüman toplum, ~ngiliz hükümetine emanet edilmi~ ti ve bu toplumun güvenli~ine, sayg~nl~~~na ve gönencine her bak~ mdan büyük önem verilmeliydi. Gerçekte Müslümanlar
savsanarak dikkate al~nmam~~; H~ ristiyan topluma ise, kendi arzular~n~~ öne
sürmek, projelerini aç~kça belirtmek ve önyarg~ya dayal~~amaçlar~n~~daima
gerçekle~tirmek özgürlü~ü verilmi~ti. ~ngiliz yönetimi, aday~~ b~rak~ rsa, K~br~s'~n yasal sahibi Osmanl~~yönetimine iadesi do~al oldu~u halde, H~ristiyan
toplumun adan~ n Yunanistan'a ilhak~n~~ talep etmesine kar~~~ç~ kan müftü,
hükümeti, H~ ristiyanlar~ n bu denli gösteri ve davran~~lar~ na bundan böyle
izin vermemeye ve böylece, ç~kmas~~ olas~~ bir ayaklanmar önlemeye ça~~r~yordu.
Müftü'ye Yüksek Komiser Sendall arac~l~~~ yla 14 Haziran'da yan~t veren
Sömürgeler Bakan~, ~ ngiltere'de toplanma ve söz söyleme özgürlü~üne dayanan bir gelenek oldu~unu ve ancak yerel yetkililerin kan~s~nca bar~~~ve sükima kar~~~bir tehlike meydana gelirse duruma kan~abileceklerini an~msat~yor, Müftü'ye ~ u güvenceyi veriyordu: "Majeste Kraliçe Hükümeti, K~br~s'~n
Müslüman sakinlerinin sivil ve ki~ isel haklar~n~n korunmas~n~~daima sa~layacakur"49.
Buna kar~~n o denli bunal~ml~~bir durum meydana geliyordu ki, Osmanl~~ D~~i~leri Bakan~~Sait Pa~a, Istanbul'daki ~ngiliz Büyükelçisi Sir Philip
Currie'yi, K~br~s Yüksek Komiseri Sir Walter Sendall'~ n dikkatini adadaki
Müslüman sakinlerin tehlikeli durumuna çekmeye ça~~r~yordu. Sait Pa~a'ya
göre, Bab-~~ ali, adada büyük ölçüde ta~k~ nl~k ve heyecan oldu~unu hem
Müslüman sakinlerden ve hem de Rum/Grek bas~n~ndan ö~renmi~~bulunuyordu. Müslüman sakinler, H~ ristiyanlann kendilerine kar~~~oldukça tehdit
edici bir tutum izlemelerinden; kendilerine a~a~~larc~~sözler söylemelerinden s~zlan~yor ve Rumlar~n kendilerine sald~rmalar~~olas~l~~~ndan kayg~lan~yorlard~. Yine Sait Pa~a'n~n ö~rendi~ine göre, bu olaylar~n sonucu olarak
birçok Müslüman adadan ayr~ lmak zorunda kal~ yordu. Sendall, Sait Pa~a'ya
verdi~i yan~ tta, son günlerde adan~n H~ ristiyan ve Müslüman sakinleri
aras~ nda epeyi siyasal gerginlik olmakla birlikte, adan~ n herhangi bir yeCO 67/91/8546: K~br~s Müftüsü Ali R~ flu'dan Sömürge müste~ar~na yaz~ , Lefko~a,
5.5.1895.
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rinde, iki "soy" aras~ nda ciddi bir çarp~~ma ç~kaca~~~yolundaki kayg~lar~~hakl~~
gösterecek herhangi bir olay kaydedilmedi~ine dair Sait Pa~a'ya güvence
vermeye çal~~~yor; hükümetin, "toplumun her mensubunu, sivil haklar~n~~ve
özgürlüklerini kullanmada kesinlikle korumaya haz~r oldu~unu" bildiriyordu".
Evkaf ve e~itim sorunlar~~yine sahnede
K~bns'taki ~ngiliz yönetiminin, adadaki Rumlar~n ta~k~nl~klanna son
vermemesinden dü~~k~r~kl~~~na u~rayan K~br~s Türk toplumunun önderleri,
"enosis" k~~lurtmas~~yat~~~ nca, Evkaf sorununu yeniden ele al~yor; Sömürgeler Bakan~~Joseph Chamberlain'e 29 Mart 1896'da gönderdikleri bir dilekçede, ~ngiliz i~galinden bu yana Evkaf Dairesi'nin kötüce yönetildi~ini belirtiyor; Evkaf~n, kad~~ve müftü ba~kanl~~~ nda, Müslüman toplumunca seçilecek sekiz ki~ilik bir encümence yönetilmesini öneriyorlard~51; ama bu önerilerinde onlara cesaret verilmiyordu.
Öte yandan, ilkokullar, 1881'de verilen bir buyrukla yerel yönetimin
denetimi alt~na girmi~lerdi". 1900 y~l~ nda, Yasama Konseyi'nin Müslüman
üyelerinden Dervi~~Pa~a, Lefko~a'daki Müslüman ~dadi Okulu'nun hükümet
denetiminden al~ narak bir komisyonun denetimine verilmesini öngören bir
önerge tasla~~n~~Konsey'e sunuyor; öteki Müslüman üye Hac~~Haf~z Efendi
taraf~ ndan da destekleniyordu. Hükümeti güç durumda b~rakmay~~isteyen
Rum seçilmi~~üyelerinin de deste~iyle öneri geçiriliyor; ama hükümet bunu
kabul etmiyordu".
1905 y~l~nda geçirilen e~itim yasas~ yla özerk yönetim sistemi getiriliyor
ve halk~n, ö~retmenlerini atamas~ na ve okullar~n~~yönetmesine yetki veriliyordu. Bu sistem 1920 y~ l~ na kadar sürüyor; 1920'de yerel yönetim, okullar~~
devrallyordu. 1932'de hükümet, ekonomik bunal~ m özürüyle 296 Türk ilkokulunun birço~unu kapatacak ve 370 ö~retmenin görevine son verecektir.
Halil Fikret Alasya'ya göre ~ngilizler halk~~cahil tutmak istiyorlard~TM.
5° CO 67/92/9524: Sendall'dan Ripon'a yaz~ , No. 138, K~br~s, 21.5.1895, ili~ikte, Istanbul'daki Ingiliz büyükelçisinin gönderdi~i yaz~n~n sureti, tarih: 9.5.1895.
CO 67/ 99/12830: Sendall'dan Joseph Chamberlain'e yaz~, No. 126, Lefko~a, 30.5.1896,
ili~ikte, K~br~s Müftüsü ve öteki Müslüman soylularca gönderilen 16.5.1896 tarihli dilekçenin
sureti.
" Storrs, op. cit., s. 142.
53 CO 67/124/28325: Haynes Smith'den Chamberlain'e yaz~, No. 194, Trodos, 18.8.1900.
54 Halil Fikret Alasya: Maarif ~~leri, 1969, s. 155.
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"Enosis" k~~lartmas~~sürüyor
Y~rminci yüzy~l yakla~~rken, Yunanistan'dan K~br~ s'a gelip yerle~en Greklerin say~s~~gittikçe kabar~yor; K~br~s Rumlar~~aras~ndaki "enosislu~lurtmas~~
sürüp gidiyordu. Rumlara, bu lu~lurtmalar~nda ~ngiliz Liberal Parti'si önderi
George Ewart Gladstone yard~ mc~~oluyor; Westminster Dükü'ne 13 Mart
1896'da gönderdi~i yaz~da, "uzun süren ya~am~ m sona ermeden önce, o Helen adas~n~n (K~br~s'~n) halk~n~n, dostça yap~lacak bir anla~mayla, Yunanistan Krall~~~'ndaki karde~leriyle organik olarak birle~melerinden memnunluk duyuca~~m" diyordu55.
Dört y~ l sonra (1898'de), Yeoryios Frankudis adl~~ K~br~s'l~~bir Rum,
"Girit'te vukubulan isyan~~K~br~s'ta da yenilemek amac~yla", Atina'da, "K~br~s
Yurtseverler Derne~rni kuruyordu56. Girit'in dört güçlü devletçe Osmanl~~
yönetiminden al~ narak, bir Yunan yüksek komiserinin yönetimine verildi~i
ve bundan böyle Türkiye'ye haraç ödemeyece~ine dair 1898 y~l~~Aral~k
ay~nda K~br~s'ta yay~lmaya ba~layan haberler Rumlar~~co~turuyordu. Rum
Ortodoks Kilisesi'nin öncülü~üyle adan~n her yan~nda gösteriler yap~l~yor;
K~br~ s Türk toplumu bu gösterilere epeyi içerliyordu57. Bu arada Rumlar her
firsattan yararlanarak "enosis"propagandalar~n~~ sürdürüyor; 1899 y~l~~May~s
ay~nda Limasol'da yap~ lan "Olimpiyat Oyunlar~ " büsbütün bir propaganda
arac~~biçimine getiriliyor; her yanda Yunan bayraldar~~göze çarp~yor; K~br~s'taki Yunan Konsolosu Filimon'un ad~~da bu ta~lunl~klara kan~ur~llyordu.
Öte yandan K~br~s Türkleri yap~lan bu tahrikler önünde so~uldcanl~l~ klar~n~~
korumaya çal~~~yorlar&
Girne'deki ~ ngiliz Komiseri T.J. Chamberlaine'nin 14 Nisan 1899'da
ada müste~arma gönderdi~i yaz~dan ö~rendi~imize göre, bir süre önce Atina'da kurulmu~~olan "Yurtseverler Birli~i"ni" K~br~s'ta da kurarak "enosis"
propagandas~~yapmak için çal~~malarda bulunuluyordu. Bu birli~in amac~~ve
örgütü hakk~nda 26 Kas~m 1898 tarihli Rumca Salpinks Gazetesi'nde bilgi
veriliyordu. K~br~s'~ n tüm kasaba ve köylerinde örgütün ~ubeleri kurulacak;
buna zengin ve fakir, küçük ve büyük, herkes üye olacakt~. Örgütün amac~~
Fteddav~ay, op. cit., s. 10.
56 Hill, IV, op. cit., s. 504.
57 CO 67/114/619: Haynes

Henry, op. cit., s. 28.

Smith'den Chamberlain'e gizli yaz~, Lefko~a, 27.12.1898; Mc-
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k~saca ~öyle idi: "~yonya Adalar~ , Tesalya ve Girit'ten sonra s~ ra ~imdi K~br~s'tad~r"58.
Rum okullar~~ve "enosis"propagandas~~
Yunan propagandas~~ K~br~s Rum okullar~na da yay~l~yordu. O s~ rada
Yüksek Komiser bulunan Haynes Smith'in Sömürgeler Bakan~~ Joseph
Chamberlain'e 4 A~ustos 1 900'de bildirdi~ine göre, adadaki tüm Rum e~itim sistemi, Yunan propagandas~~için bir örgüt olarak kullan~l~ yordu. Rum
ilkokullar~n~n ö~retmenleri, "Yimnasiyon" olarak bilinen Lefko~a'daki Rum
lisesi ve öteki liselerde e~itiliyor ve Rum ö~rencilerin kafalar~~ "enosis"amac~n~~ kökle~tirmeye inand~ nhyordu. Öte yandan kentlerdeki Rum toplumlar~~
aras~nda birçok siyasal k~~k~ rt~c~lar ve bunlar~n aras~ nda da, Yunanistan'dan
gelmi~~hukukçular vard~sg.
~ngiliz e~itim müfetti~i F.D. Newham'~ n 4 A~ustos 1902 tarihli ve
"ilkokullarda Helen propagandas~" ba~l~ kl~~ raporundan ö~rendi~imize göre,
her Rum okulunda Yunan bayra~~~veya mavi-beyaz renkli ~eritler göze çarp~yordu. Duvarlarda Yunan kahramanlar~n~ n veya kral ailesinin foto~raflar~~
as~llyd~ . Ders olarak okutulan tek tarih ve co~rafya, modern Yunanistan'~n
tarihi ve co~rafyas~yd~. Okullarda daima Yunanistan'~n büyük bir haritas~~
bulunuyordu. Okul kitaplar~ nda, Yunan (Helen) halk~n~~yücelten seçmeler
yer al~ yordu; oysaki Newham'a bak~ lacak olursa, bu gibi kitaplar, kendi adalar~ndan ba~ka bir~eyi bilmeyen köylü çocuklar için hiç de uygun de~ildi.
Okullarda Türkler aleyhinde "yurtsever sava~~~ark~lar~ "; kleftlere ait haydut
türküleri, dini ve vatani duygular~~ kamglarc~~Yunanistan'la ilgili mar~lar ve
Yunan ulusal mar~~~okunuyordu. Okullar~ n müfredat program~ na Helenizm
propagandas~~büsbütün egemen olmu~ tu. Birçok ö~retmen köylerde tart~~malara ve partizanl~~a neden oluyor; ö~retmen olarak görevlerini çocuklar~n
yarar~na kullanm~ yor; köylülerin dikkatini üzerlerine çekmekte kullan~yorlard~. Son olarak Newham ~öyle diyordu: "Enosis için en yüksek sesle ba~~ran, en gerçek yurtsever oluyor ve birçok yanda§ kazan~yor... Sonuç: Rum
okullar~~gerçekten enosis propagandas~ nda araç olarak kullan~llyor"60.
CO 67/ 119/ 20095: Haynes Smith'den Chamberlain'e gizli yaz~, Trodos, 19.7.1899.
CO 67/1 24/26615: Haynes Smith'den Chamberlain'e gizli yaz~, Trodos, 4.8.1900.
6° CO 67/ 132/38538: Haynes Simth'den Chamberlain'e gizli yaz~, Trodos, 30.8.1902, ili~ikte, okul müfetti~i F.D. Newham'~ n 4.8.1902 tarihli ve "~ lkokullarda Helen propagandas~" ba~l~ kl~~raporu.
58
59
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K~br~s Rumlar' aras~ndaki lu~k~rtma 1901 y~l~~Kas~m ay~nda gittikçe yay~l~yordu. Yüksek komiser buna ili~ kin olarak kaleme ald~~~~raporda, "d~~~ülkelerden gelen profesyonel lu~k~ruc~lar, kayg~~verici bir unsur biçimine gelmi~lerdir" diyordu. Yunan uyruklu olan ve Yasama Konseyi'ne seçilmi~~bulunan
Urnakal~~M. Zannettos, Gladstone'un, Yunanistan'a ilhak~~ sa~lamak için
Rum halk~ na bir anayasa verdi~i iddias~nda bulunuyor; Evagoras adl~~panhelenizm yanda~~~gazete ise, 24 Ekim 1901 tarihli say~s~nda, "istibdat ve ikiyüzlülük" ba~l~~~~alt~nda yarmlad~~~~bir yaz~ da, Türklere hakaretler ya~d~ rmakla
birlikte ~ngilizleri hedef al~yor; ~öyle diyordu:
"Kabal~~~ na ve keyfili~ine kar~~n, Türk istibdad~, aldauc~~ikiyüzlülükten yoksundu. Çürük yönetiminin mali gereksinimlerini ve baya~~~ars~zl~~~n~~tatmin edince, uyruk soylara, kendi emeklerinin ve
zekâlar~n~ n ürünlerini tatmak f~ rsat~n~~verdi; onlar~n dinlerine,
dillerine veya milliyetlerine tuzak kurmay~~asla dü~ünmedi. Ne kadar acayiptir ki, Türk istibdad~, tüm rruc~l~~~ na ve mutlakiyetine
kar~~ n, dine, dile ve milliyete sayg~~gösterdi; boyunduruk alt~ndaki
milletleri durgun, ama el sürülmemi~~olarak korudu ve bugün ~ngilizlerin ikiyüzlü istibdatlar~ nda olan~n aksine, onlar~, güç kullanarak imha etmeyi veya onlara zarar vermeyi asla dü~ünmedi.
Büyük Britanya, sahte bir sözle~me ve daha sahte bir tinsel bask~yla,
Asya'daki Türk ülkelerini Rusya'ya kar~~~koruyaca~~~iddias~yla, K~br~s'~~Türkiye'den kopar~p ald~~ve böylece, herhangi bir H~ ristiyan
devletin, Do~u'da ~slâm'~n zarar~na egemen olup yay~lmas~n~~ önlemek, amac~yla, ~slâm'~ n koruyucusu rolüne büründü. Bunu yaparken de, K~br~s halk~ na, Frenklerin, Venediklilerin, Araplann ve
Türklerin yönetimlerinde oldu~undan da kötü bir keski (kader)
haz~rlad~ ... Oysaki Türk istibdad~ , Ortodoks Kilisesi'ne ve ülkelerindeki öteki tüm H~ ristiyan toplumlara birçok ayr~cal~k haklar~~
vermi~ti; ~öyle ki, bunun sonucu olarak devlet içinde devlet kurulmu~~ve boyunduruk alt~ ndaki milletler, hiç incinmeden ve ço~u
kez el sürülmemi~~olarak kendi kendilerini koruyabilmi~lerdir"61.
Gazetenin yaz~s~~burada sona eriyordu.
61 CO 67/128/45019: Haynes Simth'den Chamberlain'e gizli yaz~, Lefko~a, 28.11.1901;
ayr. blcz. CO 883/6, Evagoras, 24.10.1901.
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Bu s~rada K~bns Türk önderleri, "enosis" lu~lurtmas~ ndan yine kayg~lanmaya ba~l~yorlar& Müftû Vekili Mehmet Tayyib'in ba~kanl~~~ ndaki bir
Türk kurulu, Sömûrgeler Bakan~'na 1902 y~l~~Haziran ay~nda gönderdikleri
yaz~da, adan~n Yunanistan'a ilhaluna veya ada yönetiminde de~i~iklik yap~lmas~na yönelik olarak K~br~s H~ristiyan toplumunun eylemlerine Müslüman
toplumun kar~~~ç~kt~~~n~ , çünkü* bu eylemlerin onlar~n imhas~ na yol açaca~~n~~bildiriyor; ~ ngiliz yönetimi aday~~b~ rakmak gerekti~ine inan~yorsa,
"adalet ad~na", Müslümanlar~n mallar~n~, ya~am ve saygml~klann~~korumak
için, adan~n, yasal sahibi olan Osmanl~~~mparatorlu~u'na iade edilmesini istiyorlard~62.
Yasama Konseyi'nin eski Türk üyelerinden biri olan Ahmet Ra~it de,
Sömûrgeler Bakan~'na yüksek komiser arac~l~~~yla 22 Haziran 1902'de gönderdi~i dilekçede ayn~~görü~leri yans~t~yor, ~unlar~~ekliyordu:
"K~br~s, henüz uygar olmayan, adaletsiz bir yönetime ilhak edilirse,
o yönetim, Rumlar~n zulmedici tutumlar~n~~daha da kötük~tirecek
ve bu da Müslüman sakinlerin imhasma yol açacakur. Bar~~ç~~halk~~
vah~i hayvanlar~n eline teslim ederek onlar~~mahvetmek ve ortadan
kald~ rmak, adalet ve merharnetiyle, çok iyi bilinen ~ngiltere'nin
ünlü hükümetinden asla beklenmez. ~ngiliz hükümetinin görü~ünce, adadan vazgeçmek kesinlikle gerekiyorsa, Müslümanlar~n
ya~am, mal ve sayg~nl~~~n~~korumak amac~yla K~br~s, Osmanl~~hükümetine iade edilmelidir"63.
Ahmet Ra~it, yüksek komisere 30 Haziran'da gönderdi~i ikinci bir yaz~ da,
onu, "K~br~s'~ n yönetiminin Yunanistan'a b~rak~lacak~~veya adada özerklik
kurulaca~~~yolundaki söylentiler yüzünden, Müslüman sakinler aras~nda
ba~gösteren kayg~~ve lu~lurtmar yat~~t~rmaya" ça~~nyordu".
Baf ve Magosa ilçelerindeki Türk önderler de, Sömf~rgeler Bakan~'na
gönderdikleri telyanlar~nda, Türk halk~n, K~br~s'~n Yunanistan'~~devredilmesini kabullenmedi~ini; ada "uygar ve adil olmayan bir yönetime devredilirse, K~br~ s Rumlann~n iyi bilinen kötü eylemlerinin artaca~~n~~ve bunu,
Müslümanlar~n mahv~n~n izleyece~ini" vurguluyor, ~öyle diyorlard~:
62 CO 67/1 31/28571: Milftil Vekili Mehmet Tayyip'ten S6milrgeler Bakan~na
yaz~, Lefko~a, Haziran 1902.
" CO 67/1 33/25091: Ahmet Ra~ieten S6milrgeler Bakan~na yaz~, Leflo~a, 22.6.1902;
Hill, IV, op. cit, s. 510; McHenry,
s. 28.
CO 67/133/26361: Ahmet Ra~ieten Sömürgeler Bakan~na yaz~, Lefko~a, 30.6.1902.
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"~ngiltere gibi adil bir hükümetin, yasalara uyan bir halk~, vah~ilerden olu~an bir ulusa b~rakmayaca~~m umud ederiz. K~br~s'~n ba~ka
bir ulusa devredilmesini gerekli görüyorsamz, ada, üzerindeki
hakk~~tart~~ma konusu olmayan Türkiye'ye iade edilmeli ve böylece
sayg~nh~~m~z korunmal~d~r".66.
Yasama Konseyi'ndeki Rum oyun Jan
1903 y~l~nda Rumlar, "enosis" propaganda ve lu~lurtmalarm~~sald~rgan
bir biçimde sürdürüyorlard~. Yüksek Komiser Haynes Smith'in Sömürgeler
Bakan~~Joseph Chamberlain'e 12 May~s 1903'te bildirdi~ine göre, K~br~s
Rumlar~m bu davran~~lar~nda Yunan yönetimi yüreklendiriyordu. Öte yandan K~br~s Türkleri, Rumlar~n bu ta~k~nl~klarma seyirci kalm~yor; kar~~l~k veriyorlard~. Bir y~l önce Rumlar barda~~~ta~~rmaya ba~lay~nca, Lefko~a'mn
semtlerinden birinde 680 kadar Türk, b~çak ve kamalarla silâhlanarak,
Rumlar~n sald~r~ya geçmeleri olas~l~~~na kar~~~haz~rlanmaya ba~lam~~t~.
1902 y~l~~yaz~nda ise, iki toplum aras~nda su haklar~~konusunda ç~kan
anla~mazl~k, "soylar aras~" bir sorun biçimine gelerek silâhl~~bir çat~~maya
neden olmak tehlikesi yaratt~~~ndan, yüksek komiser, adadaki askeri güçleri
on gün sitâh alt~nda ve haz~r durumda tutmas~~için ~ngiliz komutana emir
vermeye zorlanm~~u. Yüksek komisere göre, her iki yan da silâhl~~oldu~u için
oldukça ciddi olaylar ç~kabilirdi. Rumlar, Türkleri o kadar lu~lurnyorlard~~ki,
Türkler so~ukkanhlildanm yitirerek yasa d~~~~davram~larda bulunmaya zorlan~yorlar& Yüksek komiserin görü~ünce, Rumlara, Türkleri bu biçimde
lu~lurtma izni verilmemeliydi66.
1903 y~l~~yaz~nda, Yasama Konseyi'ndeki üç Müslüman üyeden birinin
geçici olarak yoklu~undan yararlanan Rum üyeler, resmi üyelerin oylar~na
kar~~t olarak oy ço~-'unlu~uyla alm~~~olduklar~~bir kararla "enosis" dile~ini,
tüm K~br~s halk~n~n dile~iymi~~gibi göstererek, yüksek komiserin yapm~~~oldu~u konu~maya Konsey'ce verilen yan~ta içermeyi ba~ar~yorlar& Böylece,
"enosis" sözcü~ünü içeren demeç, kamu ve bas~n taraf~ndan, Yasama Konseyi'nin ve genellikle K~br~s halk~n~n dile~iymi~~gibi gösteriliyor; Girit'in Yunanistan'a ilhalum öngören ve Girit'te kabul edilmi~~olan bir önergeye benzetiliyordu. Gazetelerde aç~kland~~~na göre, Girit meclisindeki bir Müslü65 CO

67/133/25084: BM Müslüman önderlerinden Sömilrgeler Bakamna yaz~, 22.6.1902.
IV, op. cit., s. 510; McHenry, op. cit., s. 28.

66 Hill,
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man, söz konusu önergeyi protesto etmeye kallu~~ nca, meclisin Rum üyelerinin sald~nlanna u~ruyordu.
Yasama Konseyi'ndeld bu olay, K~br~s Türk toplumunu epeyi öfkelendiriyordu. Olay günü Konsey'de bulunmayan Türk üye, daha sonra Konsey'e
sundu~u bir önerge tasar~s~nda, kendi toplumunun görü~lerini yans~tarak,
"adadaki tüm Müslüman nüfusun, Yasama Konseyi'nde oy ço~unlu~uyla kabul edilen önergeye tüm gücüyle kar~~~oldu~unu ve ~ngiliz yönetiminin
aday~~ b~ rakmas~~gerekli olursa, K~br~s'~ n, yasal sahibi Osmanl~~yönetimine
iade edilmesi gerekti~ini" vurguluyordu. Yasama Konseyi bu önerge tasar~s~n~~6 Temmuz ak~am~~görü~ece~i için, Konsey'in tüm Rum üyeleri kendi
örgütlerini hemen harekete geçiriyorlard~. O gece saat 20'de Limasol'da bir
miting düzenleniyor ve kilise çanlar~~çal~n~yordu. Yine o gece Rumlarca Ay
Yanni günü kutlan~yordu; dolay~s~yla her yanda ~enlik me~aleleri yak~lm~~t~.
Kentin birçok sakinleri büyük bir yang~n ç~kt~~~n~~sanarak kayg~lamyor; Türk
toplumu, kad~nlar= ve çocuklar~n~~toplayarak, ç~ kacak olaylar~~beklemeye
ba~l~yor; o geceyi bir "deh~et gecesi" olarak nitelendiriyorlard~. Bu s~ rada,
Rum örgütünün merkezi olan her yerde mitingler düzenleniyor; ~ngiliz yönetimi ve yetkililerine sövülüyordu. Oysaki, Yüksek Komiser Haynes Smith'e
balulacak olursa, Yasama Konseyi'ndeld Rum temsilciler, "~ngiliz hükümetinin, Rumlara, son zamanlardaki s~lunular~ndan ötürü yapm~~~oldu~u cömert
yard~m~~görmezlikten gelerek, Türk yönetimi alt~nda kendilerine daha büyük ilgi gösterilerek yard~mda bulunuldu~unu", Konsey'in yüksek komisere
verdi~i cevapta belirtiyorlard~.
Bu arada, Limasol'Iu Türkler, yüksek komisere gönderdikleri bir yaz~da,
~u dilekte bulunuyorlard~:
"Rumlar, konu~ma ve davran~~lanyla, bu sald~rgan ve oldukça kayg~land~nc~~ tutumlar~n~~sürdürürlerse, bir çat~~ma veya ayaklanman~n patlak vermesi olas~l~~~na pek az ku~ku vard~r; dolay~s~yla, bu
gibi düzensiz davram~lara gelecekte izin verilmemelidir"67.
Yasama Konseyi'ndeki Rum üyeler, 1904 y~l~~ Mart ay~ nda, Müslüman
üyelerden birinin yoklu~undan yararlan~p eski takti~e ba~vurarak "enosis"
konusunda ayn~~ ba~ar~y~~ sa~lay~ nca, Konsey'deki Türk üyelerden Ahmet

67
CO 67/ 135/28615: Haynes Smith'ten Chamberlain'e yaz~, No. 115, Trodos, 21.7.1903;
ayr.blcz. Stayrinkles, op. cit., s. 23.
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Dervi~~Pa~a, bu davran~~~~k~ nayan ve Müslüman halk~ n "enosis"e kar~~~olan
duygular~n~~yans~tan bir önerge tasar~s~n~~Konsey'e sunuyordu68.
Tüm bu Grek ve Rum k~~k~ rtmalar~ nda Yunanistan'll ö~retmenler oldukça önemi bir rol oynuyorlard~ . Bu rol, panhelenizm yanda~~~olan Evagoras adl~~Rumca gazetenin 29 Nisan 1904 günkü say~s~ nda, "Helen ö~retmene
sayg~ nl~k" ba~l~~~~alt~nda yay~mlanan yaz~da da do~rulan~yordu. K~ br~s'taki
mutsuz durumdan Rum okul ö~retmenlerinin sorumlu olduklar~ na dair Yasama Konseyi'nde k~nand~ klar~na de~inen gazete, "ulusal dirili~" için çal~~t~ klar~n~~öne sürerek onlar~~övüyordu69.
Yunanistan% ve K~ br~s'l~~Grek ve Rum ö~retmenlerin bu k~~k~ rtrnalar~~
K~br~s Türklerini o kadar rahats~ z ediyordu ki, Gemi Kona~~~(Kalavaso) 'nun
Türk muhtar~, azalar~~ve soylular~~ (e~raf~ ), köydeki Rum ö~retmen Adamidis
aleyhinde yetkililere s~zlan~ yorlard~ . Anla~~lan, Adamidis, Rumlar~n paskalyalar~~dolay~s~yla 10 Nisan'da köyde ta~k~ n törenler düzenliyordu. Ona kar~~~
yap~lan ~ikâyetlere göre, köye ö~retmen olarak atanal~~beri, Müslümanlarla
H~ ristiyanlar aras~nda dü~manl~ k duygular~ n~~körüklemi~~ve H~ ristiyanlar~~
olay ç~karmaya k~~lurtm~~t~ . Köyün Türk ö~eleri ~ikayetlerini ~öyle sürdürüyorlard~:
"Bu ö~retmen köyde iki y~l daha kal~rsa burada olaylar ç~ kmas~~kesindir. Bu gibi törenleri yaln~ z Noel ve Paskalya günlerinde düzenlemekle kalm~ yor, ludemli bir papaz, köyü ziyarete gelince de düzenliyor. Paskalya gecesi Rumlar silâh an~~ nda bulunmu~lard~. Ö~retmen, Paskalya günü, köy kilisesinde Müslümanlar aleyhinde
k~~k~ rt~c~~bir konu~ma yapm~~; ertesi gün, kiliseden ç~ k~ nca, ellerinde Yunan bayraklar~~ ta~~yan ö~rencileri s~ raya koyarak onlara
köyü dola~t~rm~~~ve ayn~~zamanda ulusal mar~lar okutturmu~~ve ~u
naralar~~att~rm~~t~: 'Türklerin kafalar~~kesilerek çirkefe at~lmal~d~ r'.
Bir kahvehanede birkaç Türk görerek azan Adamidis ~öyle hayk~rmaya ba~lam~~t~ : 'Siz Rumlar, ne duruyorsunuz? Ölü müsünüz?
Uyuyor musunuz? Ne yap~ yorsunuz? Utanmaz Türklerin kiliselerimizi cami yapt~ klar~ n~~görmüyor musunuz? Uyanal~ m; onlar~~ve
özellikle Konstantinopolis (~stanbul)'deki Aya Sofya'y~~geri alal~ m
68 CO 67/ 138/15269: Haynes Smith'ten Alfred Lyttelton'a yaz~ , No. 60, K~bns, 20.4.1904.
69 CO 67/ 138/21937: Haynes Smith'ten Lyttelton'a gizli yaz~ , Kffins, 8.6.1904; Evagora,s
No. 744, 29.4.1904.
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ve Müslümanlar~n kirli çizmelerinden temizleyelim; orada ~ncil'i
okuyahm'w".
1906 y~l~nda bir Yunan askeri ö~renci gemisinin Limasol'a u~ramas~yla
Rumlar yeniden gösteriler yap~yor; Lefko~a'h kimi Rumlar, Magosa'da Lala
Mustafa Pa~a Camii'nin avlusuna girerek "enosis" naralan at~yor ve camiin
bir gün yeniden kilise olmas~~dile~ini yans~nyorlardin. 1907 y~l~n~n Temmuz
ay~na do~ru durum o denli kötüye gidiyordu ki, K~br~s Türk önderleri Osmanl~~yönetiminin yard~m~na s~~~n~yorlard~. Osmanl~~yönetimi, ~stanbul'daki
~ngiliz büyükelçisinin dikkatini adadaki duruma çekiyor; büyükelçili~in ba~~
çevirmeni Harry Lamb ise, bu konuyla ilgili olarak kaleme ald~~~~raporda,
K~bns'taki H~ristiyanlann Müslümanlara kar~~~dü~manca davrand~klann~~
do~ruluyordu. Sömürgeler Bakan~~Lord Elgin, W~ksek Komiser King Harman'~n dikkatini bu rapora çekince, öteki, K~br~s'taki durumun o kadar
kötü oldu~unun fark~nda olmad~~~~yan~t~n~~veriyordu.
Yine 1907 y~l~nda, Mustafa Hüseyin adl~~65 ya~lar~nda K~br~s'l~~bir Türkle karde~i ~smail, sakin bulunduklar~~Angastina köyünde bir Rum'u sözde
öldürmekten suçlu bulunarak ölüme mahkûm ediliyor; bunun üzerine,
Mustafa'n~n e~i ile iki luzkarde~i, ~ngiliz Kral~~VII. Edward'a ba~vurarak onlar~~ba~~~lamas~n~~diliyor; onlar~n suçlu olmad~klar~n~; cinayetin "köydeki
Müslümanlar~~ortadan kald~rmak için çal~~an Rumlar taraf~ndan onlara atfedildi~inin bildiriyorlard~. Ancak, bu gibi ba~vurular ço~u kez kendisine havale edilen Sömürgeler Bakan~~Lord Elgin, soruna kar~~mamak karar~~al~yor
ve bunu yüksek komiserin karar~na b~raluyordu".
~ngiltere Sömürgeler Bakanl~~~~Müste~ar~~Winston Churchill'in K~br~s'~~
ziyareti
~ngiltere Sömürgeler Bakanl~~~~Müste~ar~~Wmston Churchill'in 1907 y~l~nda K~br~s'~~resmen ziyaret edece~ini ö~renen Rum önderler, ona verilmek
üzere Urnaka'da haz~rlad~klar~~dilekçenin 1. maddesinde K~br~s'~n Yunanistan'a ilhak~~isteminde bulunuyorlard~. Sunuhat adl~~Türkçe gazete, 3
Ekim 1907 tarihli say~s~nda buna verdi~i yan~tta, K~br~s H~ristiy-anlanmn
adada bulunan ~slam unsuru ve ada üzerindeki Osmanl~~hukukunu hat~rdan
7°

Ibid.

71 Hill,

IV, op. cit, s. 514-5; McHenry, op. cit, s. 29.
CO 67/148/28766: Ring Harn~an'clan Elgin Lordu'na gizli yu~, Trodos, 31.7.1907.
73 CO 67/150/37337: Mustafa Hüseyin'in e~inden Rral'a dilekçe, Lefko~a, 21.10.1907.
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ç~kard~klar~n~; adan~n Yunanistan'a asla ilhak edilmeyece~ini; onun ~ngiltere'ye geçici bir süre için devredildi~ini ve anda~ma gere~ince yine Türkiye'ye iade edilece~ini belirtiyordu.
Winston Churchill, 9 Ekim'de Magosa liman~na ç~k~nca, kentin Rum Belediye Ba~kan~~Lui onu kar~~larken, Yedi Adalar gibi K~br~s'~n da Yunanistan'a ilhalun~~diliyor; "enosisnten söz ediyor; Magosa'mn Türk ö~elerinden Naim Efendi, Rumlar~n bu dileklerine Türklerin kat~lmad~~~n~~aç~klayarak Lui'yi protesto ediyordu. Churchill, aday~~ziyareti s~ras~nda, Rumlar~n ilhak istemlerine kesin olarak kar~~~ç~luyordu74.
Türk-Italyan Sava~~~
Greklerin ve K~br~s Rumlarm~n Türklere kar~~~olan nefret duygular~n~n
hududu yoktu. Bu da, Kipriakos Filalcs adl~~K~br~s Rum gazetesinin 25 Mart
1911 tarihli say~s~nda, "Yasama Konseyi'ndeki Türklerin siyaseti" ba~l~kl~~yaz~da ~öyle yans~t~llyordu:
"Türklerin uygar halklar aras~nda varl~~~~ve dahas~, 20. yüzy~lda uygar halklar üzerindeki Türk egemenli~i, uygarl~k için onur k~r~c~~
ve yüzkaras~~olu~turacakur. K~br~s, Türk egemenli~inden kurtulmak mutlulu~una kavu~tu, ama Türlerin varli~~ndan kurtulamad~.
Yasama Konseyi'ndeki Müslüman üyeler son be~~y~ldan beri ba~nazl~klarm~~ve sap~kl~klar~m sürdürüyorlar... ~ngiliz yönetiminin
onuru ve sayg~nl~~~, (Yasama Konseyi'ndeki) Müslüman temsilcilerin boyun e~memesine ve onlar~n haks~z, mant~k d~~~~ve sap~k itiraz ve dileklerini güçlendirmesine dayan~r. Bu (Müslüman) temsilciler, ülkeye (K~br~s'a) anayurt olarak bakm~yorlar -çünkü Türklerin hiçbir zaman anayurdan olmam~~ur- K~br~s'a ellerine geçiremedilderi ganimet olarak bak~yorlar. Reayan~n (H~ristiyanlarm)
teri ve karnyla ~i~manlamak için bu ganimeti yeniden ele geçirmeye çal~~~yorlar...".
Öncelleri (selefleri) 1820% y~llarda, Mora'da ve daha sonra Balkanlar'da ellerini binlerce masum Türk ve öteki Müslüman erkek, kad~n ve çocu~un kanlar~yla lekelemi~~bulunan bir halk~n organ~~taraf~ndan Türklere
74 Reddaway, op. cit., s. 10; Gazioglu, op. cit., s. 54; Churchill'in konu~mas~~için bkz.
Command 3996 (1908), s. 3-11 ve 20.1.
75 Kipriakos Filaks, 25.3.1911.
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yöneltilmi~~olan bu as~ ls~z ve haks~z sald~ r~ , Osmanl~~ hükümetinin o kadar
çok can~ n~~ s~ k~yordu ki, durumu ~ ngiltere hükümetinin dikkatine sunmas~~
için Londra'da büyükelçisine buyruk veriyordu. Bunun üzerine, ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~ , Sömürgeler Bakan~~Lewis Harcourrt~ n dikkatini bu soruna çekiyor; o da, durumu, 1911 y~ l~~Haziran ay~nda, K~ br~s'taki yeni ~ngiliz
Yüksek Komiseri John E. Clauson'un dikkatine sunuyordu. Clauson, Sömürgeler Bakan~ na 30 Haziran'da gönderdi~i yan~ tta, söz konusu yaz~ n~ n yay~ mland~~~~gün, K~br~ s Türk toplumunun buna kendi dikkatini çekti~ini ve yüksek komiserin, gazete aleyhinde Kraliyet Savc~l~ k Kau'rica dava aç~ lmas~~için
yönerge verdi~ini bildiriyordu.
Lefko~a ilçe mahkemesinde yap~ lan duru~ ma sonunda, gazetenin sahibine 25 T.L. (£ 22) tutar~ nda nakdi para cezas~~ kesiliyordu. Ayn~~zamanda,
Yasama Konseyi üyesi bulunan savunma avukat~~ T. Theodotu, kendisinin ve
meslekta~lar~ n~ n söz konusu yaz~y~~onaylamad~ klar~ n~~ aç~ kl~yor; "dost" Türklerden özür diliyor; san~~~ n, bu yaz~ n~ n kendi gözünden kaçm~~~olmas~ ndan
çok üzüntü duydu~unu ve Müslümanlar~~ a~a~~lamak niyetinde olmad~~~ n~~
bildiriyor; bunun üzerine yüksek komiser, para cezas~ n~~ 10 T.L.'na indiriyordu76.
Bu s~ rada, bir ~ngiliz gazetesinin, K~ br~s'a art~ k gereksinme olmad~~~~
için adan~ n bo~alt~lmas~ n~~ 1911 y~l~~ Eylül ay~ nda ~ngiliz yönetimine önermesinden yararlanan K~ br~s'l~~ Rumlar, yine "enosis" naralar~~ atmaya ba~l~yorlard~. Bunun üzerine, ~ talya'n~ n Libya bunal~ m~~ dolay~s~ yla Türkiye'ye sava~~
ilan etti~i gün77 olan 29 Eylül'de, Lefko~a'n~ n Saray Meydan~ 'nda toplanan
3.000'i a~k~ n K~ br~ s Türk'ü, daha sonra öteki kentlerin Türk sakinlerince de
onaylanan ~U önergeyi geçiriyordu:
"Osmanl~~ hükümetinin adan~ n yasal sahibi oldu~u gerçe~ine ek
olarak, adada sakin bulunan 56.000 Müslüman toplum, adan~ n bo~alt~lmas~~konusunda Osmanl~~ ve ~ngiliz hükümetleri aras~ nda anla~maya var~lmas~~ halinde, adan~ n, Osmanl~~ hükümetinden ba~ka
bir yönetimce i~ gal edilmesine izin vermeyecek ve gerekirse, bu
yolda, kanlar~ mn son damlas~ n~~ dahi feda edeceklerdir".
CO 67/ 163/25881: J.E. Clauson'dan Lewis Harcourt'a gizli yaz~ , Lefko~a, 30.6.1911.
Türk-Italyan sava~~~için bkz. Sonyel, op.cit., s. 251-2; Emir Ali Haydar: 1327-8 Türkiye~talya Harb Tarih-i Bahrisi, ~stanbul, 1912.
76

77
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Önergenin bir suretinin K~br~s kad~s~~arac~l~~~yla Osmanl~~hükümetine ve
öteki bir suretinin de yüksek komiser arac~l~~~yla ~ngiliz yönetimine gönderilmesi karar alt~na al~ n~yordu".
19 12 y~l~~Nisan ay~ nda, Türklerin zay~f bir durumda olmalar~ndan yararlanan Rum belediye ba~kanlar~, adadaki birçok sokaklar~ n Türk adlar~n~~
Rum adlar~yla de~i~tinyorlard~. Bunun üzerine, Londra'daki Osmanl~~Büyükelçisi Tevfik Pa~a, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ 'na gönderdi~i bir notada,
K~br~s'taki Müslüman semtlerinin adlar~ n~n Osmanl~~duygular~ n~~incitecek
biçimde de~i~tirilmemesine dikkat edilmesi için adadaki yüksek komisere
yönerge gönderilmesini istiyor; ama D~~i~leri Bakanl~~~, ona, sadece yaz~s~ n~n
Sömürgeler Bakanl~~~ 'na gönderildi~ini bildirmekle yetiniyor79 ve bu konuda ba~ka bir davran~~ta bulunmuyordu.
ABDli ara~t~rmac~~Pierre Oberling'e göre, tüm belediyelerdeki üyeliklerin ço~unlu~unu ellerinde tutan K~ br~s'l~~Rum poltikac~lar, bu örgütleri
kendi "enosis" görü~lerini yans~tmada ve amac~, adan~n büsbütün Helenle~tirilmesi ve Türk kültürünün tüm izlerinin büsbütün silinmesi olan programlar uygulamada kullan~yorlard~. Dolay~s~yla, birçok sokak ve meydanlann
Türk adlar~~keyfi olarak Rum adlar~yla de~i~tiriliyor; daha sonra, Türk kahramanlar~ n~ n mezarlar~, "yol geni~letme projeleri" özürüyle kald~nl~yordu.
Belediye binalar~na yaln~z Yunan bayraklar~~çekiliyor; kentlerdeki Türk semtlerinin sakinlerinin gereksinimleri kasten savsaldan~yordum.
K~bns'ta kanl~~olaylar
1911 ve 1 912'de Yasama Konseyi Rum üyeleri, anayasada yap~lmas~n~~istedikleri de~i~ikliklerin kabul edilmemesi üzerine toptan istifa ediyor; Lefko~a ve öteki kimi kentlerde ~ngilizler aleyhinde karga~al~klar ç~ kart~yorlar& 1 7 Nisan 19 12'de istifa eden Rum üyeler, daha sonra bir kurul seçerek,
Sömürgeler Bakanl~~~~ile ili~ki kurmas~~için Londra'ya gönderiyorlard~. Kurul üyeleri, Sömürgeler Bakan~~Lewis Harcourt'la gijrü~üyor, ama ba~ar~~sa~layam~yordu. Bu s~rada adada huzursuzluk sürüyor; Rumlar, May~s ay~ nda
ba~l~ca kentlerde ~ngilizlere kar~~~gösteriler yap~yorlard~. Lefko~a ve Lârna78 CO 67/164/39443: Hamilton Goold-Adams'dan Harcorut'a yaz~, No. 226, Lefko~a,
27.11.1911; Hill, IV, op. cit., s. 518; Purcell, op. cit., s. 239; McHenry, op. cit., s. 29.
79 FO 371/1494/19763: Osmanl~~ büyükelçisinden D~~i~leri Bakanl~~~ 'na nota, Londra,
7.5.1912.
so Oberling, op;. cit., s. 56; Reddaway, op. cit., s. 91-2; McHenry, op. cit., s. 137. Söz, Lefko~a, 20.10.1921, 1.7.1922 ve 29.6.1933.
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ka'daki olaylar kolay bast~nhyor; ama Limasol'daki karga~al~k bir ayaklanma
biçimini al~yordu".
Türklerle Rumlar aras~nda ilk kitlesel çat~~malar, Mandralar ve Limasolda kaydediliyordu. ilhak naralan ile Türk ev ve dükkânlan ya~malamyor;
kad~n, çocuk demeden Türk halk~~sald~r~lara u~ruyor; dini yerler y~k~l~yor;
ölenler, yaralananlar oluyordu. ~ngiliz yönetiminin bu sald~nlara kar~~~göstermi~~oldu~u yumu~ak tepki Rumlar' daha da ~~marnyordu. May~s ay~nda
Hamit Mandralan'nda (~imdiki Hamitköy) oturan Türklere sald~ran ve köy
tepelerine "ya~asin ilhak, ya~asin Yunanistan" naralanyla Yunan bayra~~~çeken Rum gençleri ile Türk sakinler aras~nda ilk çat~~malar ba~l~yordu.
Limasol (Leymosun) 'deki ciddi olay, deniz panay~n günü olan 27 May~s'ta kaydediliyor; kimi ki~iler ya~amlar~n~~yitiriyor; birçok ki~iler de yaralan~yordu. Polis, karga~a ç~karanlan yat~~t~rmak için yerel askeri piyade bölügünü yard~ma ça~~rmak zorunda kal~yordu. Türklerle Rumlar aras~ndaki
dü~manl~k o denli tehlikeli bir kerteye geliyordu ki, M~s~r'dan asker getirtiliyordu". Olaylar~n nedeni, K~bns Rumlann~n son alt~~aydan beri "enosislen
yana yapmakta olduklar~~lu~lurtman~n doruk noktas~na ermi~~olmas~yd~.
Rum önderler halka co~turucu söylevler veriyor; yerel Rum bas~n~~ise halk~~
k~~lurnyor; Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun pek yak~nda zaten Ege'deki Türk
adalar~n~~ i~gal etmi~~bulunan ~talya'ca ortadan kald~nlaca~ma dair Türk
halk~yla alay ediyorlard~".
Lefko~a'dan birkaç kilometre uzakta bulunan bir Türk köyünün
(Gönyeli) sakinleri, bir ak~am çevre karard~ktan sonra, ahmakça davranarak
ve gürültü ç~kararak köyden geçmeye çal~~an 50'ye yak~n Rum lise ö~rencilerine ve iki ö~retmene sald~r~yorlard~. Öte yandan Rumlar, ~ngiliz polis komutamyla Türk polis müfetti~ini ta~a tutuyor; dahas~, polis müfetti~ine tabanca ile ate~~ediyorlard~. Polis havaya silâh atarak düzeni sonuçta iade edebiliyordu. Limasol' daki ~ngiliz Komiseri W.N. Bolton'un 2 Haziran 1912 tarihli gizli raporuna göre, Rumlar, kentteki camii kirletiyorlard~. Tüm olaylar
27 Haziran'a do~ru sona eriyor, düzen iade ediliyordu".
81 Gazio~lu,

op.cit, s. 56.

82 Ismail ve Birinci, op. cit, s. 9-10; Vatan, K~br~s, 27.5.1912; Harid Fedai: "1912 Olaylar~",

Yeni K~br~s, Haziran 1985, No. 9.
85 CO 67/166/16543: Goold-Adams'dan S6mtirgeler Bakanl~~~'na telyaz~st Lefkosa,
28.5.1912.
"~smail ve Birinci, op. cit., s. 44; Seyif, 2.6.1912.
85 CO 67/166/17665: Goold-Ada~ns'dan Harcourea yaz~, No. 101, L,efkosa, 30.5.1912.
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Bu olaylardan sonra hükümet, biri ~ngiliz, biri Türk ve biri de Rum olmak üzere üç ki~ilik bir soru~turma komisyonu kuruyor; komisyonun olaylarla ilgili olarak 191 2 y~l~~Ekim ay~nda haz~rlad~~~~rapor, ~ngiltere Sömürgeler Bakanl~~~'nda ~öyle yorumlan~yordu: "... (Bu raporda) aç~kça ~u ortaya
ç~k~yor: Türkler olaylar~~ba~latmalda suçlanamazlar. Komisyonun Rum. üyesi
bile onlar~~kasten sald~rganhkta bulunmakla suçlam~yor. San~klar~n ve cezaland~rdanlarm büyük ço~unlu~unu Rumlar olu~turuyor".
Bu olaylar üzerine, Sömürgeler Bakan~ na 7 Haziran 1912'de bir rapor
sunan K~br~s'taki ~ngiliz Ba~savc~~John A. Bucknill, ~ngiliz yönetimi alt~ndan
K~br~s Türklerinin gerilemeye ba~lad~klar~n~; oysaki ayn~~yönetim alt~nda
Rumlar~n ilerlediklerini ve Müslüman yurtta~lar~n~~gerilerde b~rakt~klar~n~;
avukat, doktor ve tüccar gibi ö~eler yeti~tirerek, daha önce Müslümanlara ait
olan topraklar~~ve mülkü ele geçirdiklerini ve say~ca pek artm~~~bulunduklar~n~; oysald Müslümanlar~n bu gibi mesleklere pek az ilgi gösterdilderini; nüfus aç~s~ndan H~ristiyanlar gibi ço~almad~klarm~ ; ancak, geriye kalmaya ba~lad~klar~n~~anlam~~~olduklar~n~~vurguluyordu".
Balkan bunal~m~~
Bu s~ralarda Balkanlar'da ç~kan sava~", K~br~s Türklerinin durumunu
daha çok tehlikeye sokuyordu. Bu sava~~s~ras~nda Limasol belediye ba~kan~n~n önderli~inde K~br~s'l~~Rum gönüllüler, Osmanh ~mparatorlu~u'na kar~~~
sava~mak üzere Yunanistan'a hareket ediyorlard~ . Balkan bunal~m~~günlerinde Rumlar Türkleri a~a~~llyor; Türk bayra~~n~~tahkir ediyor; kad~, ~ngiliz
kadarma gönderdi~i yaz~larda bu olaylar~~protesto ediyordu". Öte yandan,
Yüksek Komiser Vekili C.W.Orr, Yasama Konseyi'nin Türk üyeleri Mehmet
~evket, Mustafa Hami ve Mehmet Ziya'n~ n bu konuya ili~kin olarak kendisine göndermi~~olduklar~~1 3 Aral~k 1912 tarihli dilekçeyi 19 Aral~k'ta Sömürgeler Bakan~~Lewis Harcourea gönderiyordu.
Bu dilekçede aç~kland~~~na göre, Balkan Sava~~'n~n yaratm~~~oldu~u siyasi durumun, "enosis" duygular~n~~yans~tmada kendilerine uygun bir firsat
verdi~ini dü~ünen K~br~s'l~~Rumlar, bu konuda yeni davram~lara ba~l~yor; o
86 CO 67/167/34685: Goold-Adams'dan Harcourt'a gizli yaz~, Lefko~a, 24.10.1912.
87 CO 67/168/18972.

88 Balkan sava~lar~~için bkz. Sonyel, op. cit.. s. 252 vd.
88 Beria ~~zoran: "K~br~s Türk'ü ve Rum tahrilderi", Türk Kültürü, No. 89, Mart 1970, S.
332-3.
9° K~br~s Türk Ar~ivi, 12.3, 13.5 ve 25.9. 1912 tarihli yaz~lar; McHenry, op.cit., s. 29.
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s~rada K~br~s d~~~nda "enosis "propagandas~~yapmakta olan kimi Rum önderler adaya gönderdikleri yaz~ larda, bu sava~~sonunda K~br~s'~ n da Yunanistan'a, ilhak edilece~i iddias~ nda bulunuyor; bu iddialarla ilgili söylentiler
K~br~s Türk topmunu epeyi kayg~land~ nyor; bu toplum, son olaylar~ n sonucu
olarak K~br~s Yunan yönetimine verilirse, adadaki Türk unsurun "oldukça
üzücü ve kötü bir duruma dü~ece~ini" ve bunun da, "dünya tarihinde uygarl~ k için sonsuz ve kara bir leke olu~ turaca~~n~ " öne sürüyordu.
Dilekçe sahipleri, bu durumda, Türk toplumunun korunmas~n~~istiyor
ve adan~n statüsünü de~i~ tirmek gerekiyorsa, Yunan yönetimine b~ralulaca~~na Ingiltere'ye veya M~s~ r'a ilhak edilmesini rica ediyor; Yunan yönetimine
verilirse, Türklerin, o yönetimin veya Rum halk~n~ n elinde yok edilece~i
uyar~s~nda bulunuyorlard~ . Sömürgeler Bakanl~~~ 'nda dikkatle izlenen bu
dilekçeye ili~kin olarak ~u yorum yap~l~yordu:
"Bu ~l~ml~~bir dilekçedir. E~er Helen unsuru (K~ br~s'ta) üstünlük
kazan~rsa, korkar~ m ki, Müslümanlar, kendi ya~am ve mallar~ndan
korkmada hald~~nedenlere sahiptirler. Hiç ku~kusuz, K~br~s'~ n keskisi (kaderi) 'yüksek politika' sorunlar~na dayan~r ve bildi~imiz kadannca henüz görü~ülmemi~tir"91.
Bu arada, K~br~s Ba~ piskoposu Kirillos (Cyril) 'la öteki piskoposlar, 6
Aral~k 1912'de kaleme ald~ klar~~ bir dilekçede "enosis'i sa~lamaya çal~~~rken92, Alison Russell adl~~bir ~ngiliz kad~ n, Sömürgeler Bakanl~~~ 'nda görevli
Mr. Ellis'e 12 Aral~ k'ta gönderdi~i yaz~da özetle ~öyle diyordu:
"Gözönünde bulundurman~ z gereken kendi önyarg~lar~m ~öyledir:
~ ngilizler en iyi yöneticiler olduklar~n~~kan~ tlam~~lard~r;
Türklerden ho~lan~yorum, ama Levantin Rum karakterinden
nefret ederim. Kendileriyle tan~~m~~~oldu~um Türkler ciddi ve
a~~rba~l~d~ rlar... onlardan ho~lanmamak elden gelmiyor. Yönetici
olarak kusurlar~~ne olursa olsun, kesinlikle adamd~rlar. Rumlar,
üzerimde iyi izlenim b~ rakmad~lar. Onlar~~`Rumca konu~an Levantinler' olarak nitelendiririm. Onlar karaktersiz, geveze ve lâfazan
olarak görünüyorlar; gerçekte, ~ngiliz aç~s~ ndan zavall~~mahlüklar91 CO 67/167/41168: C.W. Orr'dan Harcourt'a yaz~, No. 226, Lefko~
a, 19.12.1912, ili~ikte.
Yasama Konseyi Türk üyelerinin 13.12.1912 tarihli dilekçelerinin sureti.
92 CO 67/167/ 40277: Orr'dan Harcourt'a yaz~, No. 229, Lefko~a, 24.12.1912, ili~ikte
Ba~piskopos Kirillos ve piskoposlar~n, Lefko~a, 6.12.1912 tarihli dilekçelerinin sureti.
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d~r... Son olaylar, burdaki (K~br~s'taki) Rumlar~n ki~isel cesaretten
yoksun bulunduklar~n~~göstermi~tir. Biz burada olmasak, pek do~al olarak Grekler adaya sava~~gemileri gönderecekti. Ama öteki
yandan biz burada olmasak, adada Türk askerleri üslenmi~~bulunacakt~"93.
Bu bunal~ml~~dönemde K~br~s Türk toplumunun ekonomik durumu da
yava~ca kötüle~iyordu. 1913'de aday~~ziyaret eden Frans~ z gezgin Kont Jean
de Kergorlay, daha sonra kaleme ald~~~~bir raporda, "Türk unsur her geçen
gün mali bak~mdan daha da yoksulla~~yor" diyordu94. Bunun sonucu olarak
K~br~s'l~~birçok Türk, Türkiye ve öteki ülkelere göç etmeye ba~hyordu95.
~~~
(1914-1960)
L Dünya Sava~~ 'nda K~br~s
1914 y~l~~Kas~m ba~lar~nda Osmanl~~imparatorlu~u Almanya'dan yana I.
Dünya Sava~~'na girince96, ~ngiliz yönetimi, 5 Kas~m 1914'te yay~mlad~~~~bir
Kraliyet Buyru~u (Order-in-CounciD'yla K~ br~s'~~Ingiltere'ye ilhak ediyordu97. 4 Mart 1915 tarihli Cyprus Gazette (K~br~s resmi gazetesi)'nin özel
say~s~nda yay~mlanan bir bildiri ile, K~br~s'taki tüm Osmanl~~uyruklar~n~n 4
Kas~m 1914 tarihinde ~ngiliz uyru~una geçti~i; adada ya~ayan ve Osmanl~~
uyruklu~unu korumay~~ isteyenlerin bunu bir ay içinde ~ngiliz yüksek
komiserine ki~isel olarak bildirmeleri ve o tarihten sonra iki ay içinde K~br~s'tan ayr~lmalar~~gerekti~i, aksi durumda ~ngiliz uyru~u olarak say~lacaklar~~
aç~klan~yordu".
I. Dünya Sava~~~K~br~s Türkleri için bir feMket oluyordu. Kendilerine
ku~kuyla bak~l~yor ve toplum aras~ nda korku egemen oluyordu. Türklerin
67/168/40614: Alison Russelfden Ellis'e özel yaz~, Lefko~a, 12.12.1912.
Jean de Kergorlay: Chypres et Rhodes (K~br~s ve Rodos), Paris, 1913, s. 136.
93 Oberling, op. cit., s. 52-3.
98 Osmanl~~~mparatorlu~u'nun I. Dünya Sava~~'na giri~~nedenleri için bkz. S.R. Sonyel:
Türk Kurtulu~~Sava~~~ve Di~~Politika, c. I, TTK, Ankara, 1973, s. 1, dn 2.
97 CO 67/175/43181: Kraliyet Konseyi Kâtibinden Sömilrgeler Bakanl~~~'na gizli ve ol93 CO

94 Count

dukça ivedi yaz~, Londra, 5.11.1914.
98 Cyprus Gazette (extraordinary) (K~br~ s Resmi Gazetesi -ola~anüstü), No. 1158,
4.3.1915; ibid. No. 1136, ilhak Buyru~u, 5.11.1914; Sömilrgeler Bakanl~~~~y~ll~k (K~br~s) raporlar~, 1914-5, No. 865.
99 McHenry, op. cit., s. 118.
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birço~u, ada Ingiltere'ye ilhak edilir edilmez, Osmanl~~uyrukluldar~n~~korumak karar~n~~al~yor ve Ingiltere'ye dü~man yabanc~ lar durumuna dü~ tükleri
için K~br~ s'tan ayr~lmak zorunda b~ rak~llyorlard~ . Charles Beckingham adl~~
~ ngiliz yazar, I ve II. Dünya Sava~lar~~ aras~ ndaki dönemde en az~ndan 8.000
K~br~s'l~~ Türk'ün Türkiye'ye yerle~ti~ini öne sürmektedir". Öte yandan
K~br~s'l~~kimi Türk önderler, dü~mana yard~mc~~olduklar~~iddias~yla ~ngilizlerce tutuklanarak Urnaka ve Girne kalelerine hapsediliyorlard~". Rumlar~n ve Yunanistan'~ n "enosis"leyhindeld k~~k~rtmalar~na ses ç~karmayan ~ngiliz yönetimi, Osmanl~~yönetimiyle ilgisi oldu~una inand~~~~veya sömürge kar~~t~~dü~ ünceye sahip oldu~una ili~ kin en küçük ku~ku duydu~u Türkleri tutukluyordu'°2.
1915 y~l~~Ekim ay~ nda, ~ ngiltere, Yunan hükümetini kendinden yana ve
Almanya'ya kar~~~sava~a sokmak için K~ br~s'~~resmen Yunanistan'a ilhak etmek önerisinde bulununcal°3, adadaki Yönetim Konseyi'nin Türk üyesi
Musa ~ rfan, Yüksek Komiser Clauson'a 2 Kas~m 1915'te gönderdi~i dilekçede, K~ br~ s Türklerinin, adan~ n Yunanistan'a önerilmi~~olmas~ ndan oldukça kayg~ lanarak heyecana kap~ld~ldarm~~ve kendisinden (~ rfan Bey'den),
bu tehlikeyi önlemesi için elinden geleni yapmas~ n~~ istediklerini
bildiriyordu". K~ sa bir süre önce Yunanistan'a ilhak edilmi~~olan Girit'teki
Türklere yap~ lan zulümden bilgi sahibi olan K~br~ s Türkleri, ayn~~ kötü duruma dü~mekten kayg~ lan~yorlard~ '". Ancak, Yunanistan'~n K~br~ s'la ilgili
öneriyi kabullenmemesinin K~br~ s Türkleri aras~ nda yaratm~~~oldu~u büyük
iç rahatl~~~ n~~ dü~lemek güç olmasa gerek.
I. Dünya Sava~~~günlerinde K~ br~s, Ba~la~~ klar'ca ve özellikle ~ngilizler ve
Frans~ zlarca askeri bir üs, (aralar~ nda Türkiye de olmak üzere) Merkez Devletleri'ne kar~~~bir propaganda ve casusluk kaynag~~olarak kullan~l~ yor; LübCharles, Fraser Beckingham: "Islam and Turkish nationalism in Cyprus" (K~br~s'ta ~slâm ve Türk Ulusalc~l~~n), Die Welt des Isla~ns, IV, No. 4, 1956, s. 71.
1°1 K~br~s Türk ~ nsan Haklan Komitesi: K~br~ s Sorunu Kronolojisi,
s. 17; McHenry, op.
cit., s. 118.
1°2 ~ smail ve Birinci, op. cit., s. 24.
103 Arnold Toynbee: Survey of Internadonal Affairs, 1931 (Uluslararas~~ ~li~kilerle
ilgili
Ara~t~ rma), 1931, s. 358-9.
104 CO 67/
178/50520: Clauson'dan Sömürgeler Bakanl~~~ 'na kapah telyaz~s~
, Lefko~a,
2.11.1915.
1°5 Bkz. Mehmet Hayrettin Midillili: Girit'in Tarihi ve K~ br~s, ~
stanbul, 1964; Mehmet Salâhi: Girit Meselesi, 1866-1889, ~ stanbul, 1967; G.W. Benjamin: Türk ve Yunanl~,
Ankara, 1959,
s. 8-25; McHenry, op. cit., s. 33.
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nan'daki Maronitlere, Türklere kar~~~sava~malar~~ için, Eleftherios Venizelos'un ba~kanl~~~~alt~ndaki Yunan hükümetince arma~an edilmi~~olan silahlar, K~br~s yoluyla hedefe ula~ur~llyordu". Ayr~ca, Ermeniler, Rumlar v.s.
gibi Türk dü~man~~unsurlar, ~skenderun'a veya Güney Türkiye'nin herhangi
bir noktas~na ç~karma yapmada kullan~lmak üzere adada askeri e~itime tabi
tutuluyorlard~ l°7. Gerçekte, ~ngiliz ~stihbarat Servisi'ne mensup Yarbay Sir
Mark Sykes, Ermeni önderi Bogos Nubar'~n sekreteri M. Melezyan ve H~nçak
Ermeni tedhi~~örgütü önderi M. Damatyan'la 2 A~ustos 1915'te Kahire'de
görü~üyor ve M~s~rl~~Ermenilerin Türkiye'ye kar~~~gizli bir plan uygulamaya
çal~~t~klar~n~~ sapt~yordu. Bu plana göre, Ermeniler, 5.000'e yakl~n Ermeni
sava~gy~~K~br~s'ta topayarak, orada, onlar~~Ba~la~~ldar hesab~na silahland~ r~ p
örgütleyecek ve Kuzey Suriye sahillerine ç~kararak Türklere kar~~, daha önce
Makedonya'da oldu~u gibi, bir çete sava~~~ba~latacaldard~. Sykes onlar~n bu
plan~ n~~destekliyordu; ama ~ngiliz Ordu Konseyi, o s~ rada Kilikya
(Çukurova)'da milislerce bir isyan ç~ kar~lmas~na cesaret verilmesinden yana
de~ildi".
Bu s~rada K~br~s, Türk ve öteki Müslüman sava~~tutsaklar~~için bir kamp
olarak da kullan~l~yordu. Yüksek Komiser J. Clauson'un Sömürgeler Bakanl~~~'na 13 Ekim 1916'da gönderdi~i gizli yaz~dan ö~rendi~imize göre, o günlerde M~s~r'da korunmakta olan 4.000 Müslüman sava~~tutsa~~~için K~br~s'ta
in~a edilmekte olan kamp bütünlenmek üzereydi. Clauson yaz~s~n~~ ~öyle
sürdürüyordu:
"Kamp, takdir edilecek biçimde donaulm~~t~ r; gereksinilen her ~ey
vard~r; hatta birkaç cami de bulunmaktad~ r; yemek ise pek iyidir.
Burada, K~br~s Müslumanlar~mn geri kalm~~, zihinlerine saplanm~~~
bulunan Alman yenilmezli~ini sarsmada ve ~ngilizlerin, cesur dü~-

" Bkz. FO 371/2143/61124: Maxwell'den Kitchener'e kapal~~telyaz~s~, 18.10.1914; ibid.,
belge no. 62044: Malet'ten D~~i~leri Bakanl~~~'na özel ve gizli telyaz~s~, ~stanbul, 21.10.1914; FO
371/2147/79916: Elliot'tan Sir Edward Grey'e kapal~~telyaz~s~, Atina, 7.12.1914; ibid: D~~i~leri
Bakanl~~~ 'ndan Elliot'a kapal~~telyaz~s~, 30.12.1914; FO 371/2479/1820: Harcoun'tan K~br~s
yönetimine kapal~~telyaz~s~, 1.1.1915.
1°7 Ayr. bkz. FO 371/2484/25073, 25167, 28172, 46942, 49415, 41444, 106768 ve 101144;
FO 371/2485/30439; CO 67/ 178/20859.
1°8 FO 371/2485/113481 ve 115866: Sykes'dan Maxwell'e gizli yaz~, 3.8.1915; Sava~~Bakanl~~~'ndan D~~i~leri Bakanl~~~'na gizli yaz~, 15.8.1915.
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mana kar~~~ne gibi i~lem yapt~~~n~~onlara göstermede yararl~~ bir
at~l~m olur"ic19.
Makedonya'h 20.000 Müslüman'~~K~ bns'a yerle~tirme önerileri
1917 y~l~~Nisan'~ nda sava~~tüm ~iddetiyle sürerken, ~ngiliz Donanmas~ 'na
mensup Deniz Yarbay~~Pirie-Gordon, Makedonya'daki 20.000 Müslüman'~ n
K~br~s'a yerle~tirilmesini Sömürgeler Bakanl~~~'na öneriyordu. Bunun üzerine, Bakanl~k, Yüksek Komiser Clauson'un bu konuda görü~ünü soruyor;
Clauson da, bakanl~ k görevlilerinden M. Fiddes'e 8 Nisan 1917'de gönderdi~i özel yaz~da, Pirrie-Gordon'un, o s~rada K~bns'ta müste~ar yard~mc~s~~görevinde bulunan H.C. Lukach (Harry Luke)'la birlikte Levant'ta dola~~ p duran ve onun Müslümanlara kar~~~olan e~ilimini payla~an eksantrik bir Müslüman yanda~~~oldu~unu; ~ngiltere'ye dönmeden önce Yunanistan Ba~bakan~~Venizelos'la s~k~~fik~~dost oldu~unu ve herhalde onun kafas~ na bu görü~ü bizzat Venizelos'un koydu~unu öne sürüyor; böylece, Venizelos'un,
Yunanistan için 1915 Kavala nüfus de~i~~toku~u projesinden daha ucuz olarak, Türkleri, anla~mazl~k konusu olan ülkeden ç~ karmak amac~n~~ gütmesi
olas~l~~~na de~iniyordu.
Clauson, "Türkleri Makedonya'dan K~br~s'a ta~~makla ilgili kimi önerilere ili~kin görü~ler" ba~l~ kl~~raporunda, Selânik'te üslendirilmi~~bulunan
~ngiliz askeri katlar~n~n, Makedonya'daki Müslümanlar~ n varl~~~ndan ho~lanmad~klann~ n iddia edildi~ine; oysaki Yarbay Pirie-Gordon'a bak~lacak
olursa, bu Müslümanlar~ n ~ngilizlere kar~~~dostluk duygulan beslediklerine
inand~~~na de~iniyor; K~br~s'ta var olan "çok say~da Müslümanlar" dolay~s~yla, adada eylemde bulunacak dü~man bir istihbarat ~ebekesinin M~s~ r'daki
~ngiliz askeri ç~ karlar~na tehlike olu~turabilece~ine dair ~skenderiye'deki
EMS~ B (istihbarat) örgütünden 6 Ekim 1916 tarihli bir yaz~~ald~~~n~~kaydediyordu. Son ay zarf~ nda Clauson'a mektup gönderen General Sir Archibald
Murray ve Amiral Sir Roselyn Wemyss'e göre, "Suriye'deki dü~mana
(Türklere)" K~br~s yoluyla askeri ve bahri istihbarat gönderilmesi ve dü~manlar~ n denizalulanna malzeme veya bilgi iletilmesi olas~l~~~na kar~~~her türlü
önlem al~nmahyd~.
Y~ne Clauson'a göre, K~br~s'~n Anadolu, Suriye, Süvey~~Kanal~~ve M~s~ r
sahillerine yak~nl~~~~dolay~s~yla i~gal etti~i stratejik durum gözönünde tutula109 CO 67/182/49003: Clauson'dan Sömürgeler Bakanl~~~'na kapal~~telyaz~s~, 13.10.1916;
McHenry, op. cit., s. 32.
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rak, son günlerde Osmanl~~uyruklu~unu kabullenen 20.000 Müslüman'~ n
ada nüfusuna eklenmesi, "bahri ve askeri aç~dan" arzulanm~yordu. Ona
göre, "Osmanl~~uyruklu~unu yads~yan" K~br~s Müslümanlar~, 20.000 "aç Osmanl~~ uyru~unun" adaya ak~ n etmesini kar~~~ k duygularla kar~~layacak ve
Makedonyal~~bu Müslümanlar~n ba~nazl~~~, K~br~s Müslümanlar~mn topraklar~n~~yava~ca ellerinden almakta olan K~br~s H~ristiyanlanyla olan güçlüklerini daha da art~racakt~. Buna ek olarak, bu Türkleri gemilerle Makedonya'dan K~br~s'a göndermek, arazi sat~n al~m~, ev yap~m masraflar~, kuyu
kaz~m~, hayvan, alet ve tohum sa~lama konular~nda önemli bir projenin
yoklu~unda olanaks~z olacakt~. Clauson, "bu öneri oldukça olumsuz görünüyor" diyerek yaz~s~na son veriyor; Sömürgeler Bakanl~~~~yetkililerinden birisi
ise ~u yorumda bulunuyordu:
"Bu Türklerin K~br~s'a yerle~tirilmelerine kar~~~öne sürülen askeri
ve bahri itirazlar~~Sir J. Clauson'un abartu~~~kan~s~ nday~m. K~br~s
Türkleri oldu~u kadar K~br~s Rumlar~~da, ada vas~tas~yla dü~mana
bilgi vermeye veya dü~man denizalulanyla ili~ki kurmaya yeltenebilirler. Bu proje daha çok siyasi nedenlerden ötürü olanaks~zd~ r,
çünkü K~br~s Rumlar~ n' çileden ç~karacak; belki de Türklerin can~n~~ s~kacak; ayr~ca, yerle~imcilere arazi v.s, sa~lamak güç olacakur,,~~o.
Dolay~s~yla projeden vazgeçiliyordu.
Türk Kurtulu~~Sava~~~ve K~br~s Türkleri
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun I. Dünya Sava~~'nda yenilgiye u~raulmas~ndan sonra, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros B~ralu~mas~'n~m izleyen
dönemde, Mustafa Kemal'in önderli~i alt~nda ba~lat~lm~~~olan Türk Kurtulu~~Sava.~~112 günlerinde K~br~s Türkleri oldukça tehlikeli günler ya.~ad~lar. Bu
s~rada K~br~s Müftüsü Hac~~Haf~z Ziyai Efendi, K~br~s'l~~Türk ayd~nlarm i~birli~iyle, 10 Aral~k 1918'de Lefko~a'da bir kurultay topluyordu. Kurultaya adan~n her yan~ndan gelen birçok temsilci kanhyordu. Meclis-i Milli ad~~verilen
bu ulusal kurultay, üç gün süren görü~melerden sonra, K~br~s'~n yeniden
Osmanl~~Devleti'ne verilmesi gerekti~i konusunda görü~~birli~ine var~yor;

no CO 67/184/22203: Clauson'dan "Dostum Fiddes'e" özel yaz~, Lefko~a, 8.4.1917.
111 Mondros B~ralu~mas~~için bkz. Sonyel: Türk Kurtulu~~Sava~~, I, s. 7 vd.
112 Türk Kurtulu~~Sava~~~için bkz. Sonyel: Türk Kurtulu~~Sava~~ , I ve II. TTK, Ankara, 1973

ve 1986.
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Paris'te yap~lacak olan bar~~~konferans~nda K~br~s Türklerinin haklar~n~~savunmak için, Hac~~Haf~z Ziyai Efendi'yi görevlendiriyordu; ama ~ngiliz yönetimi, K~br~s'l~~Rum önderlerin Avrupa'ya geziler düzenlemelerine göz yumarken, müftünün adadan ayr~lmas~na izin vermiyordu'13 .
1919 y~l~~Nisan ay~nda, bir K~br~s Rum kurulunun, "enosis" propagandas~~yapmak üzere Ingiltere'ye gitmesi, adan~ n Yunanistan'a ilhak edilmesi
olas~l~~~ndan kayg~lanan K~br~s Türkleri aras~nda huzursuzluk yarat~yor; toplum aras~nda, adan~n Türkiye'ye iadesini talep eden bir örgütün meydana
gelmesine yol aç~yordu. Ancak, Yasama Konseyi'nin Türk üyelerinden ~rfan
ve Hami beyler, bu örgütü desteldemiyor; üçüncü üye Sait Efendi ise k~ smen
destekliyordu.
K~br~s'~ n Türkiye'ye iade edilmesini talep eden partinin önderleri Dr.
Mehmet Esat'la Dr. Behiç Hüseyin idi. Dr. Esat, 1914 y~l~~Kas~m ay~nda K~ br~s'a bir s~~~nmac~~olarak gelmi~~ve çok geçmeden, K~br~s Rumlarma kar~~~siyasi eylemlerde bulunmaya ba~lam~~t~. Dr. Esat'la s~ k~~ili~ki kuran Dr. Behiç
ise, oldukça dobra konu~an K~br~s'l~~ bir t~p doktoruydu ve her yanda yapt~~~~
konu~malarla Rumlar~n ve ~ngiliz yöneticilerin can~n~~s~ k~yordu. Kasap ve
hamallar~n önderi say~lan Hasan Karabardak adl~~üçüncü bir ki~i de onlar~~
destekliyordu. ~ngilizler, Dr. Behiç'i "genellikle sarho~", Karabardak'~~ da
"kavgac~" olarak nitelendiriyorlard~. Türkiye ile birle~me partisi son günlerde eylemlerini art~rm~~~ve ~ngiliz Yüksek Komiser Vekili M. Stevenson'un
Sömürgeler Bakan~~Lord Milner'e 26 Nisan 1919'da gönderdi~i gizli yaz~da
iddia etti~ine göre, "sad~ k K~br~s Müslümanlar~n~n büyük bir bölü~ünü ve
H~ristiyan Rumlar~" rahats~z etmeye ba~lam~~t~. Dr. Behiç köyleri geziyor ve
Türkleri harekete geçirmeye çal~~~ yordu. Son günlerde Magosa ilçesine ba~l~~
Afanya (Gaziköy)'da rahats~zl~k ç~kard~~~~için para cezas~na çarpt~nlm~~t~.
Tam bu s~ rada, Türkiye ile birle~me partisinin, Rumlar~n Paskalya's~~
münasebetiyle Lefko~a'da olay ç~ karaca~ma dair çevrede söylentiler dola~maya ba~l~ yor; Yasama Konseyi Türk üyelerinden Sait Efendi'nin imas~~üzerine, Yüksek Komiser Vekili Stevenson, Dr. Esat, Dr. Behiç ve Karabardak'~,
s~k~yönetim yasas~~ gere~ince, kamu güvenli~ini korumak özürüyle, tutuklayarak Girne Kalesi'ne hapsediyordu. K~sa bir tutuklamadan sonra Dr. Esat Istanbul'a dönmek için ba~vuruda bulunuyor; daha sonra ~stanbul'a dönüyor;
113 Dervi~~Manizade: K~ br~s Dün, Bugün, Yar~n, ~stanbul, 1975, s. 60-2; Söz, 14.10.1933;
Oberling, op. cit., s. 53; McHenry, op.cit., s. 130; ~smail ve Birinci, op. cit., s. 29 vd.
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Dr. Behiç ile Karabardak da bir süre Girne Kalesi'nde tutukland~ ktan sonra
özgür b~raluhyorlard~ l".
"Enosis" ak~m~~k~z~~~yor
12 Ekim 1919 Pazar günü, K~br~s'~n hemen hemen tüm H~ ristiyan köylerini temsil eden delegeler Lefko~a'da, ba~piskoposluk binas~ nda bir toplant~~yaparak, H~ristiyan Rum halk~ n~, K~ br~s'~ n Yunanistan'la birle~mesini
dileyen bir önergeyi oy birli~iyle geçiriyorlard~. K~br~s Türkleri buna epeyi
tepki gösteriyor; Lefko~a, Lârnaka, Limasol, Magosa, Girne ve Baf' taki Türklerin önderleri, 12 ile 13 Ekim 1919 tarihlerinde ~ngiliz yüksek komiserine
gönderdikleri yaz~larda, Rumlar~ n "enosis" davran~~lar~ na kar~~~ ç~ k~yor;
adada statükonun devam~ n~ n sa~lanmas~n~~istiyor; K~br~s'~ n "uygarl~k ve e~itim aç~s~ ndan dü~ük bir düzeyde bulunan" Yunanistan'a ilhak~n~ n, adadaki
"61.000 Müslüman'~ n imhas~ na yol açaca~~n~" vurguluyorlard~~115. Öte yandan, K~br~s'ta yay~ mlanan Türkçe Do~ru Yol ve Söz gazeteleri de "enosis"
k~~k~ruc~lar~ m sert biçimde ele~tiriyorlard~ "°.
1921 y~l~ nda, Türk Kurtulu~~Sava~~ 'n~ n en k~z~~k~ n bir sürecinde, K~ br~s'taki ~ngiliz yönetimi Türkiye'den adaya okul kitaplar~~ithalini yasakl~yordum. Ayn~~ y~l, Nisan ay~nda, Yasama Konseyi'nin iki Türk üyesi, Musa
~rfan ve Sait beyler, yüksek komisere gönderdikleri bir yaz~da, K~ br~s'~ n
Yunanistan'a ilhak' için K~br~s'l~~ H~ ristiyan politikac~larca son iki y~ldan beri
yap~lmakta olan lu~k~ rtman~ n, ~ngiltere'ye bir kurul göndermek ve K~br~s'ta
gösteriler düzenlemek gibi eylemlerle örgütlenmi~~bir propaganda biçimini
ald~~~ n~; Rumlarca örgütlenen gösteri yürüyü~lerinin çok can s~ kmaya ve
Müslüman toplum aras~nda kin yaratmaya ba~lad~~~ n~; bunlar sürerse, sab~ rl~~
ve yasalara itaatkâr Türk toplumunun sabr~n~n tükenmesi ve tüm çabalara
kar~~n, Türk önderlerin onlar~~ denetim alt~ nda tutamamalar~~ olas~ l~~~~
oldu~unu öne sürüyor ve hükümeti, "oldukça ciddi ve ac~ kl~~sonuçlara" yol
açmalar~ ndan kayg~land~ klar~~ bu denli rahats~z edici ve örgütlenmi~~kamu
k~~lortmalarma son vermek için vakitli önlemler almaya ça~~r~yorlard~.
114 CO 67/191/28343.
115 CO 67/193/62311: Stevenson'dan Milner'e gizli yaz~, Lefkosa, 14.10.1919.
116 Do~ru Yol, 27.10.1919 ve 19.1.1920; Söz, 14.10.1933; Manizade, op. cit., s. 60-1; Oberling, op. cit., s. 53; McHenry, op. cit., s. 130.
117 Vehbi Z. Serter: K~br~s Türk Mücadele Tarihi, Lefkosa, 1975, c. I, s. 31.
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Musa ~rfan, ayr~ca, ada müste~arma 11 Nisan 1921'de gönderdi~i yaz~da,
son günlerde, söz konusu k~~k~ rtman~n daha da kötüle~ti~ini ve bunun sürmesine izin verilirse, neden olaca~~~felaketi kimsenin tahmin edemeyece~ini; Rum politikac~lar~n erkek okul ö~rencilerini ve Rumlar aras~ ndaki
"ayak tak~m~n~" Türklere kar~~~a~~lmaya çal~~t~klar~~nefret duygular~n~n hududu olmad~~~n~~vurguluyordu"8.
Türk Kurtulu~~Sava~~~süresince K~br~ s Türkleri, Anadolu'daki Yunan
sald~rganl~~~n~ n kurban~~birçok Türkler için yard~ m topluyor; bu yard~m~~dolayl~~biçimde Anadolu'ya iletiyor; bu çal~~ malarda Do~ru Yol ve Söz adl~~gazetelerin sahipleri Ahmet Ra~it'le Mehmet Remzi'nin büyük yard~m~~geçiyordu"9. 1922 y~l~~Eylül ba~lar~ nda, Anadolu'daki Yunan ordular~ n~n Kemalist ordularca bozguna u~raulm~~~olduklar~~ haberi K~br~s Türkleri aras~nda
büyük sevinç yarat~yor; birçok Türk ev ve kulüplerini Türk sancaklanyla donat~yor, ama Rumlar~n sald~r~lar~na u~ruyorlard~ '20.
Lozan Antla~mas~~
Bu s~ rada K~br~s Rumlar~, Bat~~Anadolu'daki Yunan yenilgisine kar~~ n
"enosis" sava~~mlar~n~~ sürdürüyorlard~. Onlar~n, "enosis '1 gerçekle~tirmek
için bir ulusal konsey kurmu~~olmalar~na içerleyen K~br~s'l~~ Türk önderlerden Dr. Eyyüp Necmettin, Yüksek Komiser Malcolm Stevenson'a 11 Aral~ k
1922'de gönderdi~i yaz~da ~u üç nokta üzerinde duruyordu: 1. K~br~s'~ n
Türkiye'ye geri verilmesi olanaks~zsa (ki bu, ulusal dile~imiz ve kalbimizin
arzusudur), adada sava~ tan önceki statü kurulmal~~ ve Türk hükümetiyle
adadaki Müslüman halk~n onay~~al~ nmadan K~br~ s, Türk hükümetinden
ba~ ka bir yönetime verilmemelidir; 2. Yasal bir birim olarak bir ~slam Konseyi kurulmal~~ve ~er'iye mahkemeleri, e~itim sistemi ve Evkaf ~ n yönetimi
bu kurula verilmelidir; 3. K~br~s Rumlar~nca önerilen özerkli~e, varl~~~m~z~~
ve tüzel ki~ili~imizi tehlikeye koyaca~~~nedeniyle kar~~~konulmal~d~r12'.
118 CO 67/ 202/20544: M. Irfan ve A. Sait'ten yüksek komisere yaz~, Lefko~a, 11.4.1921; M.
~rfan'dan Sömürge müste~anna gizli yaz~, Lefko~a, 11.4.1921. K~bns yönetimi, fesat k~~k~rt~c~~yay~nlar~~yasaklamay~~ve fesat k~~k~rt~c~~yaz~ lar içeren gazeteleri geçici bir süre için kapatmay~~kolayla~t~rmak ve "enosis" alunum etkisiz b~rakmak amac~yla 1921 y~l~~Nisan~'nda bir yasa geçiriyordu. Cyprus Gazette, No. 1475, 1.4.1921, s. 137-9.
118 Beria Remzi özoran: "K~br~ s'ta Türk Bas~n~ ", VII. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül
1970, Ankara, 1973, s. 21-32.
12° Söz, 30 Eylül ve 6 Ekim 1922.
~s~~ FO 37I/9139/E 748/748/44.
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1923 y~l~~Temmuz ay~nda Lozan Antla~mas~'mni22 imzalanmas~n~~izleyen
dönemde, Türk yönetiminin adaya iade edilmeyece~ini anlayan K~br~s'l~~
birçok Türk Anadolu'ya göç etmeyi ye~liyor; bazan tüm köylerin sakinleri bu
göçe kaullyordu123. Yap~lan tahminlere göre, göç edenlerin say~s~~2.000 ile
10.000 aras~ nda de~i~iyordu°24. ~ngiliz yönetimi alt~nda e~itim f~rsatlar~n~ n
pek s~ n~ rl~~ oldu~unu gören yüzlerce Türk ö~renci de, e~itimlerini Ankara
veya ~stanbul'da tamamlamak zorunda kallyorlard~125. Bu ö~renciler ancak
Türk uyru~u olduklar~~takdirde Türkiye'de paras~z e~itim görebilirlerdi. Bu
yüzden K~br~s uyruklu~undan ç~karak Türkiye uyruldu~-una geçiyor, birço~u
da evlenerek Türkiye'ye yerle~ iyordu. Bugün, Türkiye'nin Silifke, Anamur,
Alanya ve Antalya gibi bölgelerinin kasaba ve köylerinde ya~amakta olan birçok K~ br~s'l~~Türk vard~r126.
K~ br~s sömürge ikin ediliyor
K~ sa bir süre önce, 3 Haziran 1923'te ulusal bir kurultay düzenleyen
Rumlar, "enosis" isteminde bulunan bir seri önergeler geçirerek bunlar~~
Sömürgeler Bakan~~Devonshire Dükü'ne gönderiyorlard~; ama Bakan, onlara müste~ar~~H. J. Read arac~l~~~yla 14 A~ustos'ta verdi~i yan~tta, 1915'ten
bu yana kaydedilmi~~olan olaylar~n (yani yap~lan K~br~s önerisinin Yunanistan'ca kabullenilmesinin) ~~~~~~alt~nda, K~ br~s'~n Yunanistan'a ilhak~~ sorununun "sona ermi~~say~lmas~~ gerekti~ini" vurguluyordu~ 27. Böylece, ~ngiliz
koalisyon ve Muhafazakar Parti yönetimlerinden ters yan~ t alan K~br~s Rumlar~, ~ngiltere ~~çi Partisi'nin 1924 y~l~~Ocak ay~nda erke geçmesini sevinçle
kar~~l~yor; ama yeni Ba~bakan Ramsay MacDonald'~n, K~br~s'~n statüsünde
hükümetin herhangi bir de~i~ iklik yapmaya yönelik bir plan~~olmad~~~n~~14
Nisan'da parlamentoda aç~klamas~~üzerine umudlar~m yitiriyorlarch128.
Buna kar~~n, yine de K~br~s'~n statüsünde 10 Mart 1925'te yeni bir de~i~iklik yap~l~yor; o gün ç~ kar~lan bir Kraliyet Beratfyla ada bir ~ngiliz sömür122 Lozan Antlasmas~~için bkz. Sonyel:
123 Alasya: K~ br~s Tarihi, s. 137.

Türk Kurtulu~~Sava~~, II, s. 122 vd.

CO 67/258/39915; McHenry, op. cit., s. 161.
s. 53; McHenry, s. 133-4, ve 160-1; C.F. Beckingham: "The Cypriot Turks"
(K~br~s'l~~Türkler), The Royal Cenu-al Aslan Society, 43, k~s~m II, Nisan 1956, s. 127; Bilge, s. 5;
N. Kökdemir: Dünkü ve Bugünkü K~ br~s, Ankara, 1956, s. 137.
126 CO 67/219/, XF 7306.
127 FO 371/10222/37447/1924: H.J. Read'den Spiros J. Arauzos'a yaz~, Londra, 14.8.1923.
128 Hill, IV, s. 540; Hansard, 14.4.1924.
124

125 Oberling,
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gesi biçimine getiriliyor'; böylece, adan~n 5 Kas~m 1914'ten beri ask~da b~rak~lm~~~olan statüsül3° bir karara ba~larnyordu. Ayn~~zamanda, yüzlerce ö~retmenin Yunanistan'dan K~br~s'a gelerek yerle~melerine ve ~ngilizlere kar~~~
"enosis" propagandas~~yapmalar~ na izin verilirken, 1931 y~ l~~Ekim ay~nda,
adadaki Türk okullar~ nda ders vermek amac~ yla Türkiye'den gelen bir erkek
ö~retmen, ö~rencilere verece~i dersler konusunda okul yetkilileriyle anla~amad~~~~için bir ay içinde adadan ayr~ lmak zorunda kal~yordu'".
Hükümet, "enosis" ak~ m~n~n etkisini nihayet k~s~ tlamak amac~yla,
1929'da ilkokul e~itim yasas~n~~geçirerek, yerel Türk ve Rum okullanna ö~retmen atama, terfi ettirme, cezaland~rma ve i~ine son verme i~ lemlerini yerel komisyonlardan alarak valinin yetkisine veriyordu"2. Öteki yanda, 1930
ba~lar~nda 'Türk Lisesi" ad~n~~alan Lefko~a'daki ~slâm Lisesi, ~ngilizlere kar~~~
ba~layan ve gittikçe yay~lan bir ak~ma sahne olu~turuyor; 1937 y~l~nda, ~ngiliz
sömürge yönetimi, ö~retmenlerden 4'ünün görevine son veriyor; liseye ba~ö~retmen olarak bir ~ngiliz at~yor ve okulun ad~n~~yine "~slam Lisesi" olarak
de~i~tiriyorm; K~br~ s Türkleri kendi okullar~n~~yönetmede söz söylemek
hakk~ndan yoksun b~raluhyorlard~.
Bu s~rada ~ngiliz yönetimi, bir hükümet dairesi biçimine koydu~u Evkaf ~~bask~~alt~nda tutmay~~sürdürüyor134; 1 Ocak 1929'dan itibaren Müftülük
makam~n~~kald~nyor135; bunu yaparken K~br~ s Türk halk~ na bu konuda dan~~m~yor; böylece, ~slâm dünyas~nda yüzy~llar boyunca ve K~br~ s'ta 1571'den
beri var olan bir makama son veriyordu"6. 1931 y~l~~Ekiminde yap~lan Yasama Konseyi seçimlerinde ba~ar~~sa~layan M~s~rl~ zade Necati Özkan, 1 May~s 1931'de Lefko~a'da ulusal bir kongre düzenliyor; Türk sorunlar~n~~ilgili
katlara yeniden duyuruyordu137 . Öte yanda, 1920 y~l~~Eylül ay~nda yay~mlanmaya ba~lanan Söz ile ilk say~s~~1931 y~l~~Nisan ay~nda yay~mlanan Con
Mehmet Rifat'~n Masum Millet adl~~gazeteler, vakit vakit sömürge hükümetince kapanhyorlard~.
Gazette (extraordinary), No. 1.
Hill, IV, s. 414.
131 FO 371/16091/E 222: 1931 y~l~~Türkiye raporu - Sir George Clerk'den Sir John Simon'a yaz~, ~stanbul, 7.1.1932.
132 Toynbee, Survey, 1931, s. 375.
133 Manizade, op. cit., s. 412; ayr. bkz. Oberling, s. 52-3.
134 McHenry, s. 122 vd.; Cyprus Gazette, 14.12.1928.
135 Oberling, s. 52-3.
136 Beckingham, s. 72-3; Oberling, s. 52-3; McHenry, s. 127-8.
137 Masum Millet, 25.4.1931.
129 Cyprus
13°
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Vali Sir Ronald Stom ve "enosis" ak~m~~

30 Kas~m 1926'da K~br~s'a vali atanan Sir Ronald Storrs, göreve ba~larken, K~br~s Rumlar~mn "enosis" tutkulanna kan~maya ve bunlar~~önlemeye
pek gönüllü görünmüyordu. Buna kar~~n, Rumlar~n davran~~lar~ndan b~karak, Sömürgeler Bakan~~Leopold Amery'ye bu konuda 18 Ocak 1928'de sizlan~rken138, Bakan, ona 24 Nisan'da verdi~i yan~ tta, "enosis"alum~na kar~~mamas~ m destekliyor; buna ek olarak da, Stelyos Pavlidis ve Neoptolemos
Paskalis adl~~tan~nm~~~Rum politikac~lanm ba~saval~kta önemli görevlere
at~yordu139.
Bu arada, 1929 y~l~~Haziran ay~nda ~ngiliz genel seçimlerini Muhafazakar Parti'nin kaybederek, ~~çi Partisi'nin hükümeti devralmas~, K~br~s'l~~
Rumlar için yine büyük bir umut nedeni oluyordu. ~vedililde Londra'ya bir
kurul gönderiyorlar; kurul, 18 Ekim'de Sir John Shuckburgh'Ia görü~erek
ona bir dilekçe sunuyor; bir sureti Avam Kamaras~~üyelerine da~~nhyordu.
Sömürgeler Bakan~~Lord Passfield (Sidney Webb), Kitium Piskoposu Nikodimos Milonas, S. Stavrinakis ve Zenon Rossidis'ten olu~an kurulu 25 Ekimde kabul ediyor ve onlara, "enosis" sorununun kesinlikle kapanm~~~oldu~unu bildiriyordum. Ancak Rumlar, "enosis
vazgeçmiyorlard~. K~br~s
Rum kurultay~, Rum ulusal örgütünün "enosis" sorununu öne süren önergesini 26 Ocak 1930'da onayhyorl~n; ayn~~y~l Ekim ay~nda yap~lan Yasama Konseyi seçimlerinde ilhakç~~adaylar ba~ar~~sa~l~yorlard~. Seçimlerden hemen
sonra aday~~ziyaret eden Sömürgeler Bakanl~~~~Müste~ar~~Drummond Shiels'in önüne dikilen ve K~br~s Rumlar~n' temsil etti~ini iddia eden Metropolit Nikodimos Milonas, "enosis" isteyen bir and~c~~ona veriyor; Türk toplumunu temsil eden Zeka Efendi, bu Rum ta~k~nl~k-çim gerekti~i gibi yan~tl~yordu°42.
IL Dünya Sava~~ 'nda K~br~s

K~br~s Türkleri kendi haklar~n~~sa~lamak için sava~~rken, aralar~nda dola~an birçok Grek ve panhelenizm yanda~lar~nca It~~k~rt~lan K~br~s Rumlar~,
1931 y~l~~Ekim ay~n~n üçüncü haftas~nda adan~n her yan~nda karga~al~klar
138

FO 371/12931/E 2280/2280/19.

Cyprus Gazette, No. 1910 ve 1956, 5.4.1928 ve 7.12.1928.
140 Hansard, 13.11.1929, s. 2032; Cyprus Gazette, 13.12.1930.
139
141

Hill.

142 ~bid.,

s. 543.

s. 545.
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ç~kar~yor; Vali Sir Ronald Storrs'un Lefko~a'daki ikametgâh~~ olan hükümet
kona~~n~~yak~yorlard1143. Bu karga~al~ klar s~ ras~nda 6 ki~i ya~amlar~n~~yitiriyor, 30 ki~i yaralan~yor ve mülke epeyi zarar yap~l~yordu. 2.000 ki~i tutuklanarak ço~u cezaland~r~l~yor; karga~al~ klar~~ba~latan 10 Rum eleba~~~tutuklanarak hudut d~~~~ediliyor; Yasama Konseyi kald~nhyorm4 ve olaylar, ancak Kas~m ay~n~n ilk haftas~nda basur~labiliyordu'45. O tarihten sonra, sömürge yönetimi, adada bir bask~~ rejimi uygulamaya ba~l~yor; II. Dünya Sava~~ 'na kadar
süren bu bask~dan Rumlar gibi Türkler de s~k~nt~~çekiyordu"6.
1931 olaylar~ndan sonra adaya vali atanan Sir Edward Stubbs147, ancak
bir y~l süren görevden sonra vali olarak Seylân (Sri Lanka)'a hareket etmeden önce, 16 Ekim 1933'de kaleme ald~~~~K~br~sia ilgili bir raporda, ada
Rumlar~n~n kendi kendilerini yönetme yetene~inden yoksun olduklar~n~~
vurguluyordum8. Onu izleyen Sir Herbert Richmond Palmer149, bu görü~lere
kat~l~yor ve K~br~s'~~sert bir yönetime tâbi tutuyordu. Sömürgeler Bakanl~~~'na göre, 1931 olaylar~ndan sonra K~br~s, "iyiliksever otokrasi" sistemine
göre yönetiliyordu°50. Bu dikta rejiminde hem Rumlar, hem de Türkler ezgi
çekiyorlard~.
Palmer, K~br~s Türkleri aras~nda ba~gösteren Kemalist ve ~slâmc~~ak~mlar~~birbirlerine kar~~~k~~k~rtarak, tipik ~ngiliz "böl ve yönet" ö~retisine uygun
biçimde, Kemalizm'in adada yay~lmas~n~~ önlemek için ~slâ~lac~l~~~~kullan~yor151, ama sonuçta bu siyasas~nda ba~ar~~sa~layam~yor; Kemalizm ve getirdi~i
devrimler Türk toplumu aras~nda yay~llyordu152. 1939 y~l~~ A~ustos ay~nda,
Palmer'~n yerine William Battershill'in vali atanaca~~~haberi Türk toplu-

143 The Times, 23.10.1931.
144 Hansard, 12.11.1931, s. 225.
145 Command (Kraliyet Buyrugu) 4045: "1931 Ekiminde K~bns'ta vukubulan karga~al~ k-

lar"; FO 371/15956/C 2760: Sömürgeler Bakanl~~~ 'ndan D~~i~leri Bakanl~~~ 'na yaz~~ Na.
98555/2, Mart 1932; ayr. bltz. Stavrinidis, s. 25 vd.; Reddaway, s. 40; Gazio~lu, s. 225; McHenry,
s. 98 vd.; Doros Alastos: Cyp~-us in History (Tarihte K~bns), Londra, 1976, s. 351 vd.; The Times,
23.10.1931; Manchester Guardian, 24.10.1931; Storrs, s. 506-12.
"e Oberling, s. 33 vd.; McHenry, s. 100 vd.; Toynbee, s. 386.
"7 4.12.1932'de vali atand~.
148 CO 67/251/19798.
149 21.12.1933'de vali atand~.
15° FO 371/19511/R 6403/19: K~br~sla ilgili Sömürgeler Bakanh~~~raporu, 22.10.1935.
151 CO 67/268/90152: Palmer'den Ormsby Gore'a yaz~, Lefko~a, 4.12.1936.
152 McHenry, s. 138 vd., 152-3.
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munu epeyi sevindiriyordui53. Ancak, dikta rejimi günlerinde K~br~s'l~~birçok
Türk, Türkiye'ye göç ediyordu154.
1920'de Remzi Okan'ca yarmlar~maya ba~lanan Söz Gazetesi ile 1931 y~l~nda Con Mehmet Rifat adl~~ bir Türk hukukçu taraf~ndan yay~mlanmaya
ba~lanan Masum Millet adl~~gazete, ~ngiliz sömürge yönetiminin kötülüklerini dile getiriyor; o yönetimi korkusuzca ele~ tiriyordu. 1940'larda Dr. Faz~l
Küçük'le Rauf Denkta~~gibi güçlü önderler meydana ç~k~ yordu. Dr. Küçük,
14 Nisan 1942'de yay~mlamaya ba~lad~~~~ Halk~n Sesi adl~~gazetesinde hem
"enosis"e kar~~~cephe al~ yor ve hem de sömürge yönetimini çeki~tiriyordu.
Dr. Küçük, 1943 y~l~~Nisan ay~nda kurulan "K~br~s Adas~~Türk Az~nl~~~~Kurumu" (KATAK)'nun kurucular~ndand~ ; ama önderler aras~ nda ba~gösteren
anla~mazl~ k yüzünden çekilerek, 1944'te "Türk Milli Birlik Partisi"ni kurmu~tu155.
1946 y~l~nda, Ba~piskopos Leontios'un ba~kanl~~~~alt~nda bir Rum delegasyonu, "enosis'i sa~lamak amac~yla Londra'ya gidiyor, ama ba~ar~l~~olmuyordu. Bir y~l sonra da K~br~s Rum Komünist Partisi AKEL, K~br~s'a özerklik
sa~lamak için Londra'ya bir kurul gönderiyordu. 1948 y~ l~~May~s'~ nda K~br~s
Valisi Lord Winster, adaya k~s~tl~~özerklik öneren bir anayasa haz~rl~yor, ama
Rumlar (sa~c~~ve solcu olmak üzere) bunu kabullenmiyorlard~ °56. Bu geli~melerden kayg~lanan K~br~s Türk toplumu, Dr. Faz~l Küçük'ün önderli~i alt~nda, 28 Kas~m 1948'de, Lefko~a'da büyük bir miting düzenliyor ve Türkiye
Cumhurba~kan~~ile Ba~bakan~ 'na gönderdikleri telyaz~s~nda, K~br~s Türk
toplumunun imhas~ na yol açacak olan "enosis"e ve özerkli~e kar~~~ç~ kuklar~m bildiriyorlard~. Bu miting, Türkiye bas~n~~ve üniversite ö~rencileri üzerinde büyük bir izlenim yarat~yor; o tarihten sonra K~br~s Türklerinin sav~na
tüm Türk ulusu daha yak~n ilgi göstermeye ba~l~yordu'".
K~br~s Türk Toplum ~~leri Komisyonu'nun raporu
1948 y~l~ nda Vali Lord Winster, K~br~ s Türk toplumunun bask~lar~na
boyun e~erek toplumun sorunlar~n~~ara~ur~ p rapor sunmas~~için, "K~br~s
Türk Toplum ~~leri Komisyonu"nu at~yordu. Sekiz üyeden olu~an komisyoNo. 60, 11.8.1939; McHenry, s. 112.
CO 67/ 258/39915; CO 67/ 262/90096; McHenry, s. 192 ve 195.
155 Oberling, s. 54-5.
156 Stavrinides, s. 26; Alasya: Kibns Tarihi, s. 146-6; Gazioglu, s. 75 ve 78.
157 Bilge, Le Conllict de Chypre, Ankara, 1961; ayr. bkz. Stavrinidis, s. 27.
153 Vakit,
154
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nun üyelerinden biri de Rauf Denkta~'n. Komisyon, 1949 y~l~nda bir rapor
haz~rl~yor; ama sömürge hükümeti bu raporu ask~da b~rak~yordu. Hükümetin bu davran~~~n~~bir a~a~~lama olarak nitelendiren K~br~s Türk önderleri,
komisyonun önerilerini kendi programlar~~olarak kabulleniyor ve raporun
hükümetçe uygulanmas~n~~sa~lamak amac~yla sava~ma giri~iyorlanhiss.
Rapordan anla~~ld~~ma göre, sömürge müste~ar~= 19 Kas~m 1928 tarihli mektubuyla müftülük makam~~kald~nlarak, Türk Evkaf delegesi, Fetva
Emini atan~nca, adadaki ham kurulu~lar~~altüst olmu~; görünürde Evkaf delegesi, müftülük görevlerini üstlenmi~~ve bu görevler, kad~n~n dini görevlerden çekilmesi üzerine daha da artm~~t~. Komisyonun görü~ünce, biri gayri
Müslim olan Evkaf delegelerinin, Müslümanlar~n önderi olan müftûnün görevlerinin bir bölü~ünû üstlenmeleri uygunsuzdu. Evkaf~n ~ngiliz delegesinin bu denli görevler yapmas~~istenmiyordu; dolay~s~yla Müftülük makam~~
ola~an olan en erken tarihte yeniden kurulmahyd~.
Evkaf, dini bir kurulu~tu ve Türk yönetimi günlerinde Lefko~a'da bir
Evkaf Müdürlü~ü vard~. 1878 K~br~s Sözle~mesi'ne göre, biri Osmanl~~biri de
~ngiliz olmak üzere iki Evkaf delegesi atanmas~~öngörülüyordu; ancak, Evkaf
kurulu~unun tüm tarihi boyunca bu gibi atamalann evveliyeti kaydedilmemi~ti. Delegelerin güç ve yetkileri saptanmam~~t~. ~ngiliz i~galinin ba~lang~c~ndan beri, delegeler, Evkaf mal ve mülkünü denetlemek ve yönetmek görevlerini de yerine getiriyorlard~ . Müslüman toplum, Evkaf delegelerinin vak~f mallar~n~~yönetmelerine kar~~~ç~k~yor ve ba~ta Hac~~Haf~z Ziyai Efendi
olmak üzere, Yasama Konseyi'nin Türk üyeleri bu konuda hükümeti protesto ederek, Evkaf mallar~n~~yönetecek olan Evkaf müdürünün K~br~s kad~s~nca atanmas~n~~öneriyorlard~.
1924'te kurulan K~br~s ~slam Derne~i, Evkaf~n yönetimini Türk hallunca seçilecek bir komisyona b~ralunasuu hükümetten istiyor; ama sömürge
hükümeti buna yana~m~yordu. Lozan Antla~mas~~ i~nzaland~ktan sonra, K~br~s Türkleri, valuflarm yönetiminin, Balkan ülkelerinde oldu~u gibi, Evkaf
delegelerinin ellerinden al~narak, seçilmi~~bir komisyona verilmesini umut
ediyorlard~; ancak, 1928'de ç~kar~lan "K~br~s Evkaf Yönetim Kraliyet Buyru~u" (Cyprus Evcaf "Mohammedan Religious Property" Administration
Order-in-Council)'yla, Evkaf delegelerine, valinin nihai denetimine ba~~ml~~
olmak üzere, oldukça geni~~yetkiler veriliyor; bu buyru~un 7. maddesi gere158 Beckiagham,

s. 76.
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~ince bir hükümet örgütü olarak Evkaf Dairesi kuruluyor ve böylece, Türk
toplumu, Evkaf in yönetimi konusunda do~rudan veya dolayl~~biçimde görü~lerini yans~ tma hakk~ ndan yoksun b~rak~ l~yordu. Hükümet bu yöntemi
uygularken Türk toplumuna dan~~m~yor; öte yandan Rumlar~n dini mallar~n~ n yönetimine kar~~m~yordu. Komisyonun görü~ünce, hükümetin, Evkaf in
yönetimine bu biçimde kar~~ mas~~demokrasi kurallar~ na ve yasaya kar~~tt~ .
Dolay~s~yla, komisyon, Evkaf ~ n yönetimi için, Evkaf delegelerinin yetki ve
görevlerine benzer gücü olacak bir encümen seçilmesini öneriyordu. Tam
bu s~ rada, Dip Karpaz'da bulunan ve Hal'a Sultan Tekkesi'ne ait Mülhaka
Vak~ f olan 12.086 dönümlük Afendrika Çiftli~i'nin, o yörenin sakinleri taraf~ ndan suistimal edildi~i ö~reniliyordu. Evkaf Dairesi, Evkaf a ait olan de~erli arsalar~~en az~ ndan 40 y~ l süre ile ve Evkaf in ç~ karlar~na kar~~ t olarak
kimi firmalara veya ki~ilere kiralam~~t~.
E~itim sahas~ nda ise, 1905 y~l~ na kadar Müslüman okullar~ , Türk toplumunca seçilen komisyonlarca; o y~ldan sonra, yar~s~~resmi görevlilerden olu~an encümenlerce yönetiliyor; 1931 y~l~~karga~al~klar~ ndan sonra Yasama
Konseyi kapat~l~ nca, bu encümenlerin tüm üyeleri resmi görevlilerden olu~uyordu. Oysaki Rum Ortodoks okullar~ n~ n encümenlerinde pek az resmi
görevli üye bulunuyordu. Türk Toplumunun Sorunlar~n~~Ara~t~rma Komisyonu, Türk okullar~ n~ n denetim ve yönetiminin, Türk toplumunun seçece~i
temsili bir encümene devredilmesini talep ediyor; hükümetin bu konuda
Rumlara ve Türklere kar~~~uygulad~~~~çift ölçüyü göz ard~~etmiyordu159 . Hükümet, bu raporu rafa kald~r~yor; ama K~br~ s Türk önderleri, rapordaki önerileri gerçekle~tirmek amac~yla sava~~ma ba~l~yorlar&
EOKA tedhi~~dönemi
1931 y~l~~olaylar~~ d~~~nda, K~br~s, 1950'lerin ba~lar~na dek sakin olan ve
yava~ça geli~en bir ada idi. Orada ya~ayan ve ~ngiliz sömürge yöneticilerince
karr~lan H~ ristiyan toplum, Türk toplumuna oranla daha sür'atle geli~iyor;
Türk toplumu, Ingiltere'ye olan ba~l~l~~~na kar~~ n ~ngiliz yönetimince saysaklarnyor ve terkediliyordu. Öte yandan kendilerini Helen sayan K~br~s
Rumlar~ , sa~lam~~~olduklar~~ ~ngiliz koruyuculu~una, sert bir "enosis" kampanyas~~ ba~latmakla tepki gösteriyorlard~. Oysaki, K~br~ s, tarihte hiçbir zaman Yunanistan'a ait olmam~~ t~ r. Londra'da, "Public Record Office"olarak
a, 1949; ayr. bkz. Oberling, s. 55159 K~br~s Türk Toplum ~~leri Komisyonu Raporu, Lefko~
6; Beckingham, s. 76; McHenry, s. 146-9.
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an~lan ~ngiliz Devlet Ar~ ivi'nde korunan ~ ngiltere Sömürgeler ve D~~ i~leri
bakanl~klar~~belgelerine göre, K~ br~s'~ n Yunanistan'a ilhak~ n~~ hakl~~gösterecek herhangi bir tarihi veya co~rafi nedeni kan~ tlay~c~~ kay~ t yoktur. K~ br~s,
Do~u Akdeniz'deki durumu bak~m~ ndan Balkan Yar~ madas~ 'na de~il, Anadolu'ya ba~l~d~ r°60.
K~ br~ s Rum toplumu örgütlenerek ve K~ bns Türk toplumunu hiçe sayarak "enosis" sav~n~~adaya zorla kabul ettirmek yoluna gidince, ki toplum aras~ nda ba~da~mayan, ayr~~siyasi ~uur ve kimlik doru~a eri~iyordu. Türk toplumunu güçsüz b~ rakarak susturmak deneyiminde bulunan Rumlar, onlara
kar~~~ a~a~~ lama, adaletsizlik ve ayr~ m yapma gibi dü~ manca bir kampanya
ba~lauyor; onlar~ n bu davran~~lar~ ndan huzursuz olan Türkler, Rumlarla
uzun süre birlikte ya~ama deneyiminin getirmi~~oldu~u zararlar~~da gözönünde tutarak, Rumlar~ n, ellerine f~ rsat dü~ erse kendilerine adilâne i~lem
yapmayacaklar~~sonucuna vanyorlard~ . Gerçekten de, Rum Ortodoks Kilisesi
ve K~ br~s'~ n ~ngiltere'ce i~galinden beri adaya Yunanistan'dan s~zmakta olan
profesyonel k~~k~ rt~c~lar~ n öncülü~ü alt~ndaki bu "enosis" ak~m~~ gittikçe yay~lmaya ba~lay~ nca, Türklere ve haklar~ na yap~lan sald~ r~lar, onlara her sahada uygulanan a~a~~lapc~~ tutum, hükümet hizmeti ve belediye i~lerinde
kar~~la~t~ klar~~ay~ r~m da gittikçe art~ yor; K~br~s Türkleri, birbirlerini desteklemek ve korumak için kendi toplumlar~ n~ n kaynaklar~ na dayanmak
zorunda b~rak~l~yorlard~ '61.
~lkin "enosis"ak~m~~ pek ciddiye al~nm~ yordu, çünkü K~br~s Rumlar~n~ n
halis Helen olmay~ p karma bir soy olu~ turdu~una inanan Yunanl~ lar, onlar~n
dü~lerine pek ilgi göstermiyorlard1162 ; ama, Yunan okul kitaplanyla beslenen,
Rum Ortodoks papazlarca k~~k~rt~lan, Yunan e~itimci ve politikac~ lar~~ taraf~ ndan tahrik edilen Megali ~dea (Yüce ~deal)163 adl~~Yunan dü~ü -ki "enosis"
160 FO 371/19511/C 6403: Sömürgeler Bakanl~~~ 'n~ n Eylül 1935 tarihli ve "K~br~s'ta ~ngiliz politikas~" ba~l~ kl~~gizli raporu; FO 371/9897/C 19108: Atina'daki ~ ngiliz Büyükelçili~i 1.
Sekreteri J.G. Tahourdin'in 23.12.1947 tarihli gizli raporu; FO 371/5291/E 14338: Yarbay
Amery'nin Deniz Yarbay~~Kenworthy taraf~ ndan 15.11.1920'de Avam Kamaras~ 'nda sorulan bir
soruya verdi~i yan~ t; ayr. bkz. Hill, s. 488.
161 Türk Enformasyon Merkezi: Cyprus - the problem, in the light of truth
(K~ br~s - Gerçe~in I~~~~ nda Sorun), Lefko~a, Eylül 1967.
162 Franz Georg Maier: Cyprus from earliest times to the p~-esent
(Eski Ça~lardan Zamamm~za Kadar K~ br~s), ~ ngilizce çevirisini Peter George yapm~~t~ r, Londra, 1978, s. 142 vd.; Hill,
I, s. 193 ve 281, II, s. 1 vd.
163 Nancy Crawshaw: The Cyprus revolt (K~ br~s ~
htilali), Londra, 1978, s. 13; ayr. bkz.
Oberling, s. 11; Hans Kohn: The idea of nationalism: A study in its origins and background
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de onun bir bölümünü olu~turmaktad~r- yay~lmaya ba~l~yordu. 1922 y~ l~~
A~ustos ay~nda Bat~~ Anadolu'da Türk ulusal önderi Mustafa Kemal'ce ve
1974 y~l~~Temmuz ay~ nda K~br~s'ta, Türkiye'nin o günkü Ba~bakan~~ Bülent
Ecevit'çe iki kez yenilgiye u~raulan Megali ~dea hâlâ birçok Grek ve Rumlar~n kalbinde yatmaktad~ r. K~br~s Türkleri, Bizans ~mparatorlu~-u'nu hortlatmak amac~~ güden i~te bu Megali ~dea dü~ü yüzünden Rumlarca zulme u~rat~lm~~, kendi insan haklar~ndan yoksun b~ rak~lm~~, k~r~mdan geçirilmi~~ve
bizzat kendi yurtlar~nda, Ermenilerden sonra üçüncü s~n~f yurtta~~i~lemine
tabi tutulmu~lard~ r164.
Megali ~dea'n~n müjdecileri veya misyonerleri, Yunanl~~ ö~retmenler
olmu~tur. Bu ö~retmenler, Rum okullar~nda kullan~lan kendi ö~retim materyalleri ve özellikle okul kitaplar~~ arac~l~~~yla Megali ~dea'n~n ~ncil'ini yaymaya ba~lam~~lard~r. Dünya Yönetimi Parlamento Grubu'nun E~itim Dan~~ma Kurulu taraf~ndan haz~rlanan ve Londra Üniversitesi E~itim Enstitüsü
Ö~retim Üyesi Barbara Hodge, Oxford'da St. Antony Koleji emekli ö~retim
üyesi Profesör Geoffrey Lewis ve E~itim Dan~~ma Komisyonu'nun ortak ba~kan~~Profesör J. A. Lauwreys'in e~itim sahas~nda yapt~klar~~ ara~t~ rmada saptam~~~olduklar~~bulgulara dayanan raporda, K~br~s'ta iki toplum aras~nda
uyum ve i~birli~i için ortam haz~rlanacak.' yerde çeki~me ve anla~mazl~ k için
ortam haz~ rland~~~~öne sürülüyor, ~öyle deniyor: "Yunanistan'~n tarihi, gerçekten gösterildi~i gibi ise, Türkler için bu gezegende (dünyada) yer var
m~d~r? Ve tüm bunlar~~ de~i~tirmek, yalanlar~~ ve sapt~rmalar~~ ortadan kald~ rmak ve ö~retime gerçek tolerans ve seçicilik getirmek için ne yap~labilir?"
Kurul, Yunan ve Türk ders kitaplar~ndan örnekler verir; Yunan kitaplar~n~n
Türklerinkinden daha kötü oldu~unu vurgular165.
1950 y~l~~ba~lar~nda, Muskos adl~~genç ve h~rsl~~bir piskopos, III. Makarios olarak K~br~s Ba~piskoposlu~una seçiliyor ve "ulusal özgürlü~ümüz için
çal~~arak, K~br~s'~~anayurt Yunanistan'la birle~tirme politikas~ndan asla vaz(Ulusalc~l~ k Fikri: Kökeni ve Evveliyetiyle ilgili Bir Ara~t~rma), s. 330; Dennis Skiotis: Vizantine
ke Metavizantine (Bizans ve Sonras~ ), c. I, s. 158; Stavrinidis, s. 19-20; McHenry, s. 10 vd.; Stephen G. Xydis: "Modern Greek nationalism" (Modern Grek Ulusalc~l~~~ ), Nationalism in Eastern
Eu~-ope (Do~u Avrupa'da Ulusalc~l~k), yay~ mlayan Ivo J. Lederer ve Peter F. Sugar, Seattle,
1969, s. 237 vd.
164 Oktay Öksüzo~lu: Persecution of Islam in Cyprus (K~br~s'ta ~slama Kar~~~Ezgi), Lefko~a, tarihsiz, s. 3: Dr, Kenan Atakol'un demeci.
165 "Cyprus school history textbooks" (K~br~s okullar~nda okutulan tarih kitaplar~ ), New
Cyp~-us, c. 1, No. 3, Nisan 1985, s. 24 vd.
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geçmeyece~im" sözleriyle, 28 Ekim 1950'de and içiyor'; Yunan ordusunda
albay olan K~br~s'h zalim bir Rum maceraperest, Yeoryios Grivasla birlikte,
~ngilizleri adadan ç~ karmak, Türkleri susturmak ve ~iddete dayanarak
"enosisl gerçekle~tirmek amac~~güden EOKA tedhi~~örgütünü kuruyordu.
EOKA, 1 Nisan 1955'te, Makarios'la Rum Ortodoks Kilisesi ve Yunan hükümetinin tinsel ve edimsel yard~mlanyla167, K~br~s'~n II. Dünya Sava~~~günlerinde bile görmedi~i bir tedhi~~ve k~r~m kampanyas~~ba~lanyordu. Rumlar~n
Kffins'ta ba~latm~~~olduklar~~bu tedhi~~adadaki Türklerin huzurunu kaç~r~yor ve birçok göçlere neden oluyordu'.
Çok geçmeden, mezarl~klar, EOKA taraf~ndan merhametsizce öldürülen veya k~r~ma u~rat~lan kad~n, çocuk, ya~l~~ve genç olmak üzere birçok masum insanla doluyordu. K~br~s'ta (Türk, ~ngiliz veya Rum olsun) bir o~ul, bir
k~ z, bir baba, bir anne veya bir akraba yitirmemi~~pek az aile kal~yordu.
"Enosis" sav~ na ihanet ettikleri özürüyle birçok Rum da EOKA tarafindan
öldürülüyor; yüzlerce K~bns'll Türk, ~ngiliz askeri ve sivil halk katlediliyor;
binlerce Türk, evleri ve öteki mallar~~Rumlarca y~k~lan karma köylerden
kaçmak zorunda kallyordu169.
9 Mart 1956'da Makarios Seysel Adalar~ 'na sürülüyor, ama K~br~s'ta tedhi~~sürüyordu. Türkler, kendilerini bu tedhi~e kar~~~korumak amac~yla ilkin
"Volkan" adl~~gizli bir örgüt kuruyor, bu örgüt, daha sonra, "Türk Mukavemet Te~kilat~" (TMT) olarak yeniden ve daha etkin biçimde örgüdeniyordu.
Türkler, ayr~ca, bu s~rada Türk hükümetini ve K~br~ s Türk önderlerini desteklemek amac~yla, 27 Ocak 1958 günü bir miting düzenliyorlard~. Bu silahs~z ve savunmas~z bir toplant~~idi; ama ~ngiliz güvenlik güçleri bu toplant~ y~~
göz ya~ama bombalarla da~~tmaya kalk~~~yor, jiplerini ç~lg~nca Türk halk~n
üstüne süren ~ngilizler, ~erife Ahmet adl~~ya~l~~bir Türk kad~n~~ve Mehmet
Ahmet Bendik adl~~ya~l~~bir Türk erke~ini çi~neyerek öldürüyorlard~. Türkler bu olay~~protesto etmek için 28 Ocak günü toplant~~yap~yor; ~ngilizler
yine makineli tüfekler, tabancalar ve göz ya~ama bombalarla, silahs~z ve savunmas~z Türklere sald~r~yor; bu olayda da Mustafa Ahmet, Sermet Kanad~,
~brahim Ali, Safer Muharrem ve Fuat Yusuf ~ehit oluyorlard~. ~ngilizlerin 27166 "C.hronology of the Cyprus conflict" (K~br~ s çat~smasuun kronolojisi), Turkish News,
K~br~s Türk Cemiyeti, Londra, 1.2.1979, s. 23; ayr. bkz. Stavrinides, s. 27 vd.; Reddaway, s. 73.
167 Stavrinides, s. 31.
168 Alasya: K~br~s Tarihi, s. 37.
169 S.R. Sonyel: The Turco-Greek conflict (Türk-Yunan Anlasmazhg1), K~br~s Türk Cemiyeti, Londra, 1976; Crawshaw, s. 156 ve 170; Reddaway, s. 56 vd.
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28 Ocak 1958 günü öldürdükleri bu 7 ~ehidimizden ba~ ka, EOKA, çe~itli
köylere yapt~~~~bask~nlarla ve ki~ilere kar~~~giri~ti~i sald~r~larla birçok
Türk'ün can~na luy~yordum.
Bu arada, 1957 y~l~n~n sonlar~nda ba~saval~ k görevinden çekilen Rauf
Denkta~, K~br~s Türk Kurumlar~~Federasyonu'nun ba~kanl~~~na getiriliyor;
federasyon, k~sa sürede K~br~ s Türklerinin sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini kar~~ lamak için Türkiye ile s~ k~~ili~kiler kuruyordu. Bu geli~meler kaydedilirken, 31 A~ustos 1957 gecesi, Ulus Ülfet, Mustafa Ertan, Kubilay Altayl~~ve ~smail Beyo~lu adl~~gençler, Lefko~a'n~ n Küçük Kaymakh
semtinde bir evde bomba imal ederken vuku bulan patlama sonucunda ~ehit
oluyorlard~. K~br~s Türk toplumunun savunulmas~~için olu~turulan "Volkan"
adl~~gizli örgütte, lut olanaklar ve derme-çatma silâhlarla mücadele eden bu
fedakâr gençlerin ölümleri, Türk toplumu ve ulusunu derin bir üzüntüye
bo~uyordu'71.
K~br~ s Cumhuriyeti kuruluyor
K~br~s'taki olaylar dünya kamuoyunun gözünden kaçm~yor; Türkiye ile
Yunanistan'~n K~bns sorunuyla ilgili olarak bir sava~a sürüklenmeleri olas~l~~~, Makarios'la tedhi~çilerinin ak~llar~n~~ba~lar~na getiriyordu. Ayr~ca, ~ngilizler, adadaki bunal~ ma son vermek için öne sürmü~~olduklar~~ çe~itli
öneriler ve planlar (örne~in Macmillan plan~~gibi) ve Sömürgeler Bakan~~
Alan Lennox Boyd bu plan~~19 Aral~k 1956'da Avam Kamaras~'nda aç~klarken, adadaki her iki toplumun da ayr~~self-determinasyon (kendi keskisini
saptama) hakk~~oldu~unu, yani adan~ n taksim edilebilece~ini kesinlikle
aç~klam~~~olmas~~ve Ba~bakan Macmillan'~ n da bunu daha sonra do~rulam~~~
olmas~172 , Rum ve Grelderi epeyi sars~yordu.
19 Haziran 1958'de öne sürülen Macmillan plan~~gere~ince K~br~s'ta bir
Türk temsilcili~inin kurulmas~ , ada Türklerinin gelece~i aç~s~ndan tarihi
önemi olan bir olayd~ . Temsilcili~in kurulmas~~ile Türkiye'nin K~br~s üzerinde olan haklar~~tan~nm~~~ve adan~n yönetiminde Türkiye fiilen yerini alm~~~bulunuyordu. K~br~ s Türkleri art~ k huzur ve ümit içinde, ulusal sava
Rauf R. Denkta~: "T.M.T.", K~br~s Dün, Bugün, Yar~n, op. cit., s. 160 vd.
Zeki Serter ve Ozan Zeki Fikreto~lu: K~br~ s Türk Mücadele Tarihi, 1877-1988,
1981,
s.
16-7.
Lefko~a,
172 Hansarci, 19.12.1956, c. 562, No. 32, s. 1272; Reddaway, s. 49 ve 97.
17°

171 Vehbi
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daha çok sanlabileceklerdim. Macmillan plan~~gere~ince atanan Türk temsilci Burhan I~~ n, bir süre sonra K~br~s'a ula~~ yordu. Bu münasebetle Halk~n
Sesi Gazetesi 30 Eylül 1958 günkü say~s~nda ~öyle diyordu:
"~imdi Lozan'dan bu yana ilk defa olarak, yar~ndan itibaren Türkiye ada idaresine bilfiil i~ tirak edecektir. Bu olay K~br~s tarihinin
bir dönüm noktas~d~r. K~br~s Türkleri için en büyük bir sevinç ve
ümit vesilesidir. Bu münasebetle Anavatan~m~ za, muktedir Türk
Hükümetine ve kalbi K~br~ s için çarpan 26 milyon karde~imize
minnet ve ~ükranlar~m~z~~belirtmek isteriz".
K~bns Türkleri, bu olayla ili~kin olarak 1 Ekim günü törenler düzenliyor; yap~lan çe~itli toplant~ larda verilen söylevlerle günü kutluyorlard~. Bu
törenlere adadaki tüm Türk okullar~~kat~l~ yor; her yan Türk bayraldanyla
donauhyor ve Dr. Faz~l Küçük, Türk halk~na hitaben ~u demeci veriyordu:
"Uzun ve çetin bir mücadeleden sonra, 80 senedir hasretini çekti~imiz Anavatamm~z~ n mü~fik kuca~~ na tekrar girmi~~oluyoruz.
Akan gözya~lanm~z, dinmek bilmeyen ac~lar~= sona eriyor".
Dr. Küçük ayr~ ca Türkiye yönetimi ileri gelenlerine gönderdi~i telyaz~lannda ~öyle diyordu:
"K~br~ s tarihinde ba~layan yeni bir devrin bahtiyarl~~~~içindeyiz.
120.000 Türk, Anavatan~n mü~fik kollar~~aras~nda, mazinin ac~~ve
elemlerini unutmu~, bayram havas~~ya~amaktad~r. Siz büyüklerimize bir kere daha itimat ve ba~l~l~~~m~z~~teyid eder, hürmetlerimizi sunanz".
Ayn~~gün Rumlar protesto olarak iki günlük greve ba~l~yor; Rum ö~renciler
sokaklarda ta~k~nl~klar ve gösteriler yap~yorlard~~174.
K~br~s'~~yitirme tehlikesini anlayan Rumlarla Grekler, 1959 y~l~n~n sonlar~na do~ru, K~br~s'ta, iki toplum aras~nda ortakl~k ve iktidar payla~~m~~esaslar~na dayanan bir cumhuriyet kurulmas~n~ , Zürih ve Londra'da yap~lan konferanslar sonucundam kabullenmeye zorlan~ yorlar& Ama bu cumhuriyet
çok sürmüyordu, çünkü Makarios'un Türkler için gizli planlar~~vard~; uzun
süreli olan bu planlara göre Türk toplumu ekonomik sahada çöktürüldük173 Halk~n
174 Halk~n

Sesi ve Bozkurt, Lefko~a, 30.9.1958.
Sesi ve Bozkurt , 2.10.1958; ayr. bkz. Gazioglu, s. 179.

175 Reddaway,

s. 120; Gazioglu, s. 195.
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ten sonra onun direni~~gücü lur~lacak ve sonunda "enosis" arka kap~dan
içeriye girecekti. Gerçekte, Makarios, 13 Aral~ k 1959'da verdi~i bir demeçte,
K~br~ s'ta nihayet bir Rum hükümeti kuruldu~unu ve EOKA'n~ n mücadelesinin sona ermedi~ini aç~kl~yordu176 . 1 Nisan 1960'da, Cumhurba~kan~~görevine resmen ba~lamadan be~~ay kadar önce ~u demeci veriyordu:
"Ulusal mücadeleler asla sona ermezler. Onlar sadece biçimlerini
de~i~ tirirler... Zürih ve Londra antla~ malar~~alt~nda umutlar~ m~z ve
emellerimiz bütünlenmemi~ tir... ~anl~~ kurtulu~~mücadelemiz bize
ileri burçlar ve ele geçirilmez mevziler sa~lam~~t~r. Zaferi tamamlamak için bu burçlardan mücadeleyi sürdürece~iz... Be~~y~l önce
ba~latm~~~oldu~umuz görevin yak~ nda tamamlanaca~~na emin olmal~y~z"'".
16 A~ustos 1960'da K~ br~ s Cumhuriyeti'nin resmen temeli auhrken 178, Makarios ~öyle diyordu:
"EOKA mücadelesinin amac~~ ba~~ ms~zl~ k de~ildi... Yabanc~~etkenler, ulusal amac~n gerçekle~mesini önlemi~lerdir, ama buna üzülmemelidir. Yeni burçlar fethedilmi~tir ve K~ br~s Rumlar~, son zaferi
sa~lamak için bu burçlardan ilerleyecektir".17°.
Bu arada, K~ br~s antla~mas~~ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görü~ülürken Muhalefet Partisi CHP ad~ na Genel Ba~kan ~smet ~nönü, K~br~s antla~malarm~ n "enosis"e kar~~~kimi aç~ k kap~lar b~rakt~~~ n~~belirtiyor, ~öyle diyordu: "Yunanistan'a iltihak kap~s~n~~fiilen aç~ k b~ rakmakta olan anla~man~ n
eksi~i tamamlanmad~ kça bunu kabul etmekte mazur oldu~umuzu beyan
ederiz". Tart~~malar s~ ras~ nda söz alan CHP Genel Sekreteri Kas~ m Gülek de
ayn~~ noktalara temas ediyor, "aç~ kça belirtelim ki, fiili bak~mdan enosis'i önleyecek garanti kâfl de~ildir" diyordu180 . Zaman ve olaylar, bu Türk önderlerin ne kadar hakl~~olduklar~ n~~ kan~ tlam~~t~r.

17(3 Andrew Faulds: Exc'erpta Cypria for today (Bugün ~çin Excerpta Cypria), Londra,
1988, s. 6.
177 Stavrinides, s. 40.
178 Ayr. bkz. K.C. Marlddes: The rise and fall of the Cyprus Republic (K~ br~s Cumhu yen'nin Kurulu~u ve Y~k~ m), New Haven, 1977.
179 Stavrinides, s. 40.
180 Gaz~o~lu, s. 197.

