AMER~KAN BELGELER~NDE KIBRIS SORUNU
1958-1959
FAH~R ARMAO~LU
1954-1959 aras~ nda Türk-Yunan münasebederini krizden krize sokan ve
etkilerini günümüze kadar sürdüren K~br~s Sorunu, Yunanistan'~n sorunu
1954 A~ustosu'nda Birle~mi~~Milletler'e götürmesiyle, milletleraras~~plana
intikal etmi~~ve ~ngiltere'nin de 1955 A~ustosu'nda Londra'da düzenledi~i
Lancaster House Konferans~ 'na, Türkiye'yi de "taraf' olarak resmen davet
etmesiyle de, Türkiye de, ba~lang~çtan itibaren sorunun içine dahil olmu~tur.
K~br~ s Sorunu'nun, Türkiye-Yunanistan münasebetlerini gerginle~tirmeye ba~lamas~~da, bu Konferans ile, yani 1955'ten itibaren olmu~tur. ~ki ülkenin de NATO üyesi olmas~~ve NATO savunmas~ mn en stratejik ve önemli
Güney-Do~u Kanad~'m te~kil etmeleri, ve ayn~~zamanda da, Sovyet tehdidinin de 1950'lerde doruk noktas~nda bulunmas~, Amerika'y~~K~br~s Sorunu ile
yak~ndan ilgilenmeye sevketmi~tir.
Amerika, 1954-1959 dönemine ait K~br~s'ta ilgili diplomatik belgelerini
iki kaynakta yay~ntam~~~bulunmaktad~r.
1955-1957 dönemine ait belgeler Foreign Relations of the United States,
1955-1957, Volume XXIV: Sovyet Union, Eastern Mediterranean
(Washington, D.C., Government Printing Office, 1989; Department of State
Publication No. 9699)'~n 269-526'no sayfalarmda bulunmaktad~r.
1958-1960 dönemine ait K~br~s diplomatik belgeleri ise, Foreign
Relations of the United States, 1958-1960, Volume X, Part 1: Eastern Europe
Region, Soviet Union, Cyprus (Washington, D.C., Government Printing
Office, 1993, Department of State Publication No. 10040)'~n 564-844'üncü
sayfalar~nda bulunmaktad~r. K~br~s Sorunu'nun Türkiye bak~m~ndan da en
kritik ve en önemli dönemi 1958-1959 y~llar~~oldu~u ve 1959'da da bir çözüme gidildi~i için, biz, önce 1958-1959 belgelerini incelemeyi tercih ettik.
Belgeler kitab~n~n ba~l~~~ nda "1958-1960" diyor ise de, belgeler esas itibariyle
1957 sonundan ba~lay~p, 1959 ba~lar~na kadar gelmektedir. Yani, bir y~ldan
biraz fazlas~n~~kapsamaktad~r.
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Di~er taraftan, incelememizde de zaman zaman de~inece~imiz üzere,
baz~~önemli belgeler yay~nlanmam~~~görünüyorsa da, bunlar, konunun ve
i~in içyüzünün ayd~nlar~mas~~bak~m~ ndan ciddi ve önemli bir eksiklik te~ kil
etmemektedir. Aksine, yay~ nlanan belgeler, özellikle Yunanistan'~ n ve Yunan
devlet adamlanmn Türkiye ve Türkler hakk~ndaki duygular~n~~ te~hir etmesi
ve NATO ittifak~~ içinde en s~ k~~ ba~lar~m~z~n oldu~u bir zamanda,
Amerika'n~n Türkiye'ye kar~~~iki yüzlü politikas~n~~da göstermesi bak~m~ndan
son derece ayd~nlat~c~d~ r. Bunlardan, özellikle bugün için alaca~~m~z dersler
vard~r.
1. Foot Plân~~ve Amerika
1957 y~l~n~n Türkiye'nin K~br~s politikas~~bak~m~ndan özelli~i, ~ngiltere
Sömürgeler Bakan~~ Lennox-Boyd'un, 19 aral~ k 1956 günü Avam
Kamaras~'nda yapt~~~bir konu~mada, ~ngiltere Hükümeti'nin, "K~br~s'taki
gibi gayet kar~~~ k bir ahali için self-determinasyon hakk~n~n tatbiki hususunda, muhtelif hal çareleri aras~ na Ada'n~n taksimi hususunun da ithal
edilmesi gerekti~ini kabul etti~ini" aç~klamas~~ üzerine', Türkiye'nin de bu
tarihten itibaren taksim tezi üzerinde yo~unla~mas~~ ve bütün 1957 y~l~~ boyunca, çabalar~n~~bu tez üzerine yöneltmesidir.
Buna kar~~l~ k, Yunanistan, "Ada'ya" self-determinasyon verilmesi ilkesi
ile, Enosis'i gerçekle~ tirmeye çaba harcarken, ~ngiltere, önce Ada'da özerklik
(self-government) statüsünü Türkiye ve Yunanistan'a kabul ettirmek için çal~~maktayd~.
Bu arada, 1957'nin ~ubat ve Aral~k aylar~ nda, B.M. Genel Kurulu'nda
yap~lan K~br~ s müzakerelerinde Türkiye'nin pek de ba~ar~l~~olmad~~~n~~belirtelim. Yunanistan bu müzakerelerde, self-determinasyon ilkesi için Genel
Kurul'da bir hayli taraftar toplamaya muvaffak olmu~tur.
Bu geli~melerin çizdi~i çerçeve içinde, 1957 y~l~n~n iki önemli olay~,
NATO Genel Sekreteri Paul-Henri Spaak'~n, 1957 May~s~ 'nda Türkiye'ye
"Ba~~ms~z K~ br~s Devleti" formülünü teklif etmesi ve Türkiye'nin bunu reddetmesi2, di~eri de, 3 Aral~k 1957'de ~ngiltere'nin, K~br~s Valili~i'ne Sir
Lennox-Boyd'un aç~klamas~~için bak.: Ay~n Tarihi, Aral~ k 1956, Say~~277, s. 325 ve Fahir
Armao~lu, K~br~s Meselesi, 1954-1959, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay~n~, 1963, s. 277-278.
2 Bak.: Foreign Relations of the United States, 1958-1960: Vol. X, Part 1, p. 564 2 nolu
dipnotu. Spaak "Ba~~ms~z K~br~s Devleti formillünü 1957 Eylülii>nde Yunan D~~i~leri Bakan~~
Averoff ile yapu~~~bir konu~mada Yunanistan'a da teklif etmi~se de, Averoff, adan~n selfdeterminasyonunu kapsamayan bir formülü Yunanistan'~n kabul edemeyece~ini söylemi~tir.
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Hugh Foot'u atamas~~ve yeni Vali'nin de K~ bns anla~mazl~~~~için hemen yeni
bir plan haz~rl~~~na giri~mesidir.
Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~'nda haz~ rlanan 2 Ocak 1958 tarihli bir rapor, konuyu tahlil ederken, özellikle bu iki olay üzerinde durmaktayd13.
Bu rapor haz~rland~~~ nda, Sir Foot'un bir plan haz~ rlad~~~~bilinmekte,
fakat içeri~i hakk~ nda Amerikan Hükümeti'nin henüz bir bilgi sahibi olmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Bununla beraber, bu rapor, K~br~s sorununun çözümü
için, ayn~~anda iki yolun izlenmesini (double-track) tavsiye etmekteydi. Yani,
bir yandan NATO Genel Sekreteri'nin te~ebbüsleri desteklenirken, öte yandan da Foot Plân~'na destek verilmeliydi.
Rapora göre, self-determinasyon unsurunu kapsamad~kça Yunanl~lann,
taksim unsurunu kapsamad~ kça da Türklerin Foot Plân~'n~~ kabul etmeleri
çok zordu. Bu sebeple Foot Plan~ , hem özerklik (self-government) ve hem de
self-determinasyon unsurlar~ na yer verecek bir yap~da olmal~~ve müzakereler
de bu yap~~üzerinden yürütülmeliydi.
Keza, NATO Genel Sekreteri'nin te~ebbüsleri de bu yap~da olmal~, fakat
müzakereler, t~pk~~1954'teki Trieste sorununda oldu~u gibi yap~lmallyd~.
Nas~l, o zaman, Trieste müzakereleri, Trieste'de asker bulunduran Amerika,
~ngiltere, ve Yugoslavya aras~nda yap~lm~~~ve ~talya müzakerelerin nihai safhas~na kat~lm~~~ise, K~br~s sorunu da, NATO'nun inisiyatifi ile ~ngiltere,
Yunanistan ve Türkiye aras~nda ele al~nmallyd~.
~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Selwyn Lloyd, Foot Plan~m, D~~i~leri Bakan~~
John Foster Dulles'a, 10 Ocak 1958 tarihli özel ve ki~isel bir mektupla bildirdi'. Foot Plan~, Yunan ve Türk Hükümetlerine de bildirilmekle beraber,
içeri~i hiç bir zaman aç~klanmam~~t~r. Hatta, Selwyn Llyod, bu plan~n metnini mektubuna ili~ik olarak gönderdi~i halde, Amerikan belgelerinde, mektubun metninin verilmesine ra~men, plan~n metni yaymlanmam~~t~r.
Selwyn Lloyd'un mektubuna göre, Foot, plan~~konusunda ~ngiliz hükümetine gerekli bilgileri verip, onun da onay~n~~al~rken, D~~i~leri Bakan~na,
~ngiltere'nin o zaman, Ba~~ms~z K~br~s Devleti formülöne s~cak bakmad~~~~anla~~lmaktad~r. Bak.:
François Crouzet, Le Conflit de Chypre, 1946-1959, Bruxelles, 1973, Tome II, p. 970-971.
3 Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. X, Par 1, p. 564-567 de söz
konusu raporun metni verilmektedir. Bundan sonra bu kayna~~~ismen zikretmeyip, sadece sayfa
numaralar~n~~vermekle yetinece~iz.
4 Mektubun metni: p. 567-569.
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"terörsüz" bir be~~y~l sa~lanabilirse, Türk ve Rum toplumlar~n~n, a~~r~~görü~leri b~rak~p, birbirleriyle kayna~abilecelderini söylemi~tirs.
Foot Plâm'mn içeri~i aç~klanmamakla beraber, o zaman yap~lan yay~nlar
ve verilen demeçlerden, ~u esaslar~~kapsad~~~~anla~~lmaktad~r: Adada, 7 y~l
süreli bir özerk yönetim uygulanacakt~r. Adada huzuru sa~lamak için gerekli
tedbirler bu 7 y~l içinde al~nacak ve ayr~ca, toplumlarla yap~lacak müzakereteri kolayla~t~rmak için de, 1956 Mart~'nda Seychelles adalar~na sürülmü~~
olan Makarios'un K~br~s'a dönmesine izin verilecekti. Bu müzakerelerde, ada
için bir özerklik anayasas~~haz~rlanacakt~. Bu yedi y~l~n sonunda, nihai statü
tespit edilirken, her iki taraf için de "self-determinasyon" ilkesi gözönünde
tutulacakt~.
Y~ne Foot Plâm'na göre, ~ngiltere adadaki üslerini devam ettirecekti. Bu
arada, Selwyn Lloyd'un Dulles'a yazd~~~ na göre, taksim'in yerini almak üzere,
Türklere adada üs verilebilecekti. ~ngiltere D~~i~leri Bakan~'na göre, Türkler,
bir-iki defa, üs verilmesini, taksim'in yerine kabul edebileceklerini imâ
("hinted") etmi~lerdi.
Selwyn Lloyd, mektubunun sonunda, bu plan~n kabulü hususunda
Amerika'n~n, Türkiye Ba~bakan~~Menderes ile Yunan Ba~bakan~~Karamanlis
nezdinde te~ebbüste bulunarak, "yeteri kadar devlet adaml~~~" ("to be statesmen enough") göstermelerini sa~lamas~n~ , aksi takdirde, bu firsat kaç~r~l~rsa, binbir feUketin do~ma ~ans~n~n artaca~~n~~kendilerine bildirmesini istemi~tir.
ilginç bir di~er nokta da, Selwyn Lloyd'un, mektubunda, K~br~s Türk
toplumuna da, Rum toplumu gibi, kendi kaderinin tayin etmesi hakk~n~n
tan~naca~~~hususunda, ~ngiltere'nin Türkiye'ye teminat verdi~ini, bu teminattan vazgeçemeyeceklerini, aksi takdirde, Türklerin tepkisi sebebiyle, sorunun daha da çatalla~aca~~n~~söylemesiydi6.
Foot da, 14 Ocak 1958 günü Amerika'n~ n Londra Büyükelçisi ile,
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda yapt~~~~görü~mede, Amerika'n~n bu plan~~
desteklemesini ve Türkiye ve Yunanistan'~ n da desteklerinin sa~lanmas~n~~
rica etmi~tir'.
5 P.

568.

6 Sehyyn Lloyd'un Dulles'a 9 Ocak 1958 tarihli mektubu, p. 568.
7 Londra Büyükelçisi Barbour'~n, münhas~ran Bakan Dulles'a

tarihli telgraf, p. 671-573.

gönderdi~i 14 Ocak 1958
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Amerika'n~ n, NATO'nun güney-do~u kanad~~endi~esi, Amerika'y~~bir
bask~~arac~~olarak kullanmak hususunda ~ngiltere'ye bir koz veriyordu.
~ ngiltere, Foot Plâm'm 10 Ocak 1958 günü Türk Hükümeti'ne vermi~tir.
Lâkin, Türk Hükümeti, ayn~~anda, Plân hakk~ ndaki olumsuz tutumunu belirtmekten kaç~nmam~~ urs. Bununla beraber, Türk Hükümeti, resmi red cevab~n~, ~ ngiltere Hükümeti'ne 14 Ocak'ta verdi~i bir muhura ile bildirmi~tir.
Bu muhurada Türk Hükümeti, ~ngiltere Hükümeti'nin, adan~n bir y~l sonra
taksimine gidilece~ini aç~klamas~n~~ve adan~ n nihai statüsünün müzakeresi
için de Yunan ve Türk hükümetleriyle bir toplant~~yapmas~n~, Yunanistan bu
toplant~ya kaulmayacak olursa, ~ngiltere ile Türkiye'nin, K~br~s sorununu
kendi aralar~ nda çözmelerini istemi~tirg.
Türkiye'nin bu cevab~n~ , Selwyn Lloyd, "olabilece~i kadar kötü" ("as bad
as it could be") diye nitelendirmi~tirm.
Bu arada "taksim" ile ilgili olarak ilginç bir noktaya de~indim..
Ba~ kan Eisenhower, 31 Aral~ k 1957'de Türk ve Yunan Ba~bakanlarma
birer mektup göndererek, K~ br~s sorununu NATO dayan~~mas~~içinde çözmeleri telkininde bulunmu~tu. Yunan Ba~bakan~~Karamanlis, bu mektuba 27
Ocak 1958'de verdi~i cevapta", insanl~ k ideallerinden, milletlerin hürriyetinden dem vurarak, "self-determinasyon" ilkesini savunurken, bir de ~antaja
ba~vurmu~~ve K~br~ s sorununun, Balkanlar, Orta Do~u ve "hatta ülkesinin d~~~
politikas~ " üzerinde çok tehlikeli yank~ lara sebep olabilece~ini bildirmi~tir.
Yunanistan~ n tevali edecek olan bu ~antajlarma yeri geldikçe de~inece~iz.
Fakat Ba~bakan Menderes'in Ba~bakan Eisenhower'a 18 Ocak'ta verdi~i
cevap, daha da ilginç görünüyor. Bu cevab~nda Türkiye Ba~bakan~, adan~n,
Türkiye'nin güvenli~i için arzetti~i önemi vurgulayarak, adan~ n statüsü de~i~ tirilecekse, o zaman ada eski sahibine iade edilmelidir, dedikten sonra,
taksim formülü için de ~u ilginç aç~klamay~~yap~yordu: "Taksim fikri, Türkiye
taraf~ndan ileri sürülmü~~bir teklif de~ildir. Bu fikir Yunanistan taraf~ndan
ortaya at~lm~~~olup, ~ngiltere taraf~ ndan da bir kompromi formülü olarak
desteklendi~inden, Türkiye tarafindan öylece kabul edilmi~tir"12.
p. 569, 4 no.lu dipnotu.
574, 1 no.lu dipnotu.
~o Selwyn Lloyd'dan Dulles'a 16 Ocak 1958 tarihli mektup, 574.
11 Cevab~n metni: p. 575-576.
12 Menderes'in Eisenhower'a 18 Ocak 1958 tarihli mektubu, p. 577.

8 Bak.:
9 p.
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Belgelerde bu ifade dolay~s~ yla verilen bir notta (p. 577, 3 no.lu not),
Yunanistan'~n taksim teklif etti~ine dair bir belge bulunmad~~~~ileri sürülmektedir.
Halbuki, Türkiye bu iddas~m, bir defa de~il, bir kaç defa ileri sürmü~tür.
Hem de ~ ngiltere'ye de at~ fta bulunarak.
Mesela, Türk-~ ngiliz görü~ meleri dolay~s~ yla, Ankara'daki ~ngiliz
Büyükelçili~i'nden Londra'ya çekilen 18 Nisan 1958 tarihli telgrafta, D~~i~leri
Bakan~~Zorlu'nun, taksim'in, Yunan D~~i~ leri Bakan~~Averoff un, Atina'daki
Türk Büyükelçisi ile yapt~~~~görü~ mede teklif etti~ini söyledi~i ifadesi yer almaktad~r13.
Keza, Ba~ bakan Adnan Menderes'in, Ba~ kan Eisenhower'a gönderdi~i
15 Haziran 1958 tarihli mesajda da, "taksim" formülü savunulurken, taksim
formülünün ilk defa Yunan D~~i~leri Bakan~~Averoff taraf~ nda ileri sürüldü~ü
ve ~ ngiltere Hükümeti taraf~ ndan da "tavsiye" ("recommended") edilmesi
üzerine, Türkiye'nin, "bir uzla~ maya ("compromise") varmak amac~~ile" ve
"büyük fedakarl~k pahas~ na" kabul etti~i bildirilmekteydi".
Amerikan belgelerinde, Menderes'in bu ifadesi dolay~s~yla, bir kere daha
not dü~ ülerek (Bak.: p. 653, 4 no.lu not), Yunanistan'~ n "taksim" teklif etti~ine dair belge bulunmad~~~~belirtilmek suretiyle, Türkiye'nin bu beyanlar
~,
adeta bir "yalan" haline getirilmek istenmektedir. Lâkin, bu belgeleri yay~nlayan Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~ , ~ ngiliz belgelerinden hiç söz etmemektedir ve "taksim" konusu Türkiye ile ~ngiltere aras~ nda cereyan etti~i halde,
bu belgelerde, ~ngiltere'nin kendisine atfedilen hususta herhangi bir yalanlamas~ na rastlanmamaktad~ r. Tarih huzurunda çirkin bir tutum içine giren,
Amerikan D~~i~ leri Bakanl~~~ , Yunanistan'~n bedava avukatl~~~ n~~yapm~~~
olmaktad~ r.
Nihayet Amerika'n~ n Paris Büyükelçili~i'nden Va~ ington'a çekilen 25
Temmuz 1958 tarihli bir telgrafta°5, Averoff un iste~i üzerine, Amerikan
Büyükelçisi'nin 24 ve 25 Temmuz'da kendisiyle yapt~~~~görü~ menin raporu
verilirken, Büyükelçinin ~u sözleri dikkati çekmektedir: "Averoffa çe~itli çözümler aras~nda taksim7 niye kesinlikle d~~lad~~~n~~sordum ve kendisiyle bu
konuda iki y~ l önce yapt~~~m konu~may~~hat~rlatt~ m. Verdi~i cevap ise,
13 Bak.:

Londra'dan Vasington'a 18 Nisan 1958 tarihli telgraf, p. 601.
Bak.: p. 653.
13 Telgraf~ n metni:, p. 688-691.
II
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taksim'i Yunan Hükümeti'nin reddetmesinin söz konusu olmad~~~m, lakin
K~ br~s Rumlarm~ n bu konuda desteklerini sa~laman~n imkâns~ z oldu~unu
söyledi".
Averoff un bu ifadesi de gösteriyor ki, "taksim"i kendisinin veya Yunan
Hükümeti'nin reddetmesi söz konusu de~ildir. Türk yetkililerinin söyledi~i
gibi, taksim'i ilk defa ileri süren Yunanistan'd~r, kendisidir.
Amerikan Büyükelçisi'nin, iki y~ l önce Averoff ile yapt~~~~konu~maya ait
belgeyi arad~ k ise de, bulmamad~ k. Zira, Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~ , 19561957 y~llar~ na ait K~br~ s belgelerini, incelememizin ba~~nda da belirtti~imiz
gibi, yay~nlam~~~bulunmaktad~ r. Lâkin bu belgeler içinde, Amerikan
Büyükelçisinin sözünü etti~i, Averoff ile 18 A~ustos 1956 da yap~lan konu~man~ n metni ve belgesi bulunmamaktad~ r. Yani, yaymlanmam~~t~r. Görünen
odur ki, bu konu~ mada, Amerikan Büyükelçisi ile Averoff aras~ nda, taksim
konusu ayr~nt~ l~~ bir ~ ekilde müzakere edilmi~~ve yine anla~~ lan odur ki,
Averoff taksim formülüne sert ç~kmam~~t~ r. Keza, Amerikan Büyükelçisi de,
taksim formülüne sempati ile bakm~~t~r.
K~sacas~ , Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~ , belgeleri manipüle ederek, taksim formülünde, o zamanki Türk Hükümeti>ni, "uyduruk bir iddia" da bulunma durumuna dü~ürme çabas~~içine girmi~ tir.
~imdi, tekrar Foot Plân~"na dönelim.
Türk Hükümeti'nin Foot Plân~'n~~tümden reddetmesi, diplomatik müzakereleri Foot Plâm'mn tamamen d~~~ na kayd~rm~~~görünüyor. Zira, ~imdi
Türk Hükümeti, taksim formülü yerine, politikas~n~, adada üs elde etmeye
yöneltmi~tir. Çünkü, D~~ i~leri Bakan~~Selwyn Lloyd ve K~br~s Valisi Foot
Plân~ 'na Türkiye'yi raz~~etmek için, 26 Ocak 1958'de Ankara'ya geldiklerinde,
yap~lan görü~melerde, Zorlu, K~br~s Türk Toplumuna da self-determinasyon
hakk~ ndan (yani taksim) ziyade, adada Türkiye'ye üs verilmesi üzerinde
durmu~tur16.
Ba~dat Pakt~~toplant~s~~için Ankara'ya gelen Dulles da, 29 Ocak 1958
günü Ba~ bakan Menderes'le yapt~~~~görü~mede, Menderes'e, stratejik güvenli~i için, Türkiye'nin, K~br~s'~n "muhas~ m" ("hostile") ellere dü~ mesini önleyecek, kâ~~ t üstünde garantilere de~il, sa~lam ("dependable") garantilere
hakk~~bulundu~unu söylemi~tir17.
Dulles'~n Ankara'dan Va~ington'a 29 Ocak 1958 tarihli telgraf~, p. 582-583.
n 29 Ocak 1958 tarihli memorandumu, p. 583.
17 Dulles-Menderes görü~mesine ait Dulles'~

16
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Türkiye'nin bu tutumuna kar~~ l~k, Yunanistan da, "enosis" in anahtar~~
olan "self-determinasyon" iste~inden gerilemeyince, Ocak 1958 sonundan
itibaren K~br~s'ta hava gerginle~ti. Bu defa, K~br~s Türkü ile adada ingiliz yönetimi aras~nda çat~~malar ortaya ç~kt~. Tabii, EOKA da bundan geri kalmad~ . Türkiye'de ise, yurdu ba~tan ba~a saran, "Ya Taksim! Ya Ölüm!"
mitingleri ba~lad~. Türkiye'nin yüzölçümünün neredeyse her santimetre karesinden "Ya Taksim! Ya Ölüm!" nidalar~~fi~k~rmaktayd~.
Bu geli~meler, Türk ve Yunan görü~lerini de tam bir çat~~ma içine soktu.
Ba~dat Pakt~~toplant~lar~ ndan sonra, Dulles'~ n refakatindeki D~~i~ leri
Bakan Yard~mc~s~~Rountree'nin Va~ington'a dönerken, Atina'da D~~i~leri
Bakan~~Averoff ile yapt~~~~görü~mede, Yunanistan'~ n, tutumunu iyice sertle~tirdi~i görüldü. Averoff, bu görü~mede, Türkiye'nin iki iste~i oldu~unu, bunlardan birinin güvenlik sorunu, di~erinin ise adadaki Türk az~ nl~~~n korunmas~~oldu~unu, güvenlik sorununun milletleraras~~kurulu~larla; az~nh~~n korunmas~n~ n ise, kurulacak tarafs~ z bir komite ile sa~lanabilece~i gibi, son derece gayri ciddi görü~ler ileri sürdü. Yunanistan, K~br~s sorunundaki Türkiye
gerçe~ini bir türlü görmek istemiyordu ve bu tutumunu, denebilir ki, bugüne kadar da sürdürmü~tür.
Yine bu görü~mede, Rountree'nin, Averoff un EOKA üzerinde etkinli~ini kullanmas~n~~istemesi üzerine Averoffun cevab~~ "EOKA ile hiç bir temas~m yok" oldu18. Averoff, Amerikan D~~i~leri Bakan Yard~mc~s~~ile resmen alay
etmekteydi.
Bundan sonraki geli~melerde de görülece~i gibi, Yunanistan'~n bu çe~it
oyunlar~ na Amerika'n~ n gereken tepkiyi göstermemesi, giderek artan Yunan
küstahl~~~n~~tahrik eden en önemli faktör olmu~ tur. Nitekim, Rountree ile
görü~mesinden sonra, Averoffun Ronutree'ye verdi~i 3 ~ubat tarihli memorandum, bu durumun aç~ k bir göstergesiydi. Memorandumda ~u hususlar
belirtilmekteydi19. K~br~s sorununun bugün ula~t~~~~durumdan Yunanistan
sorumlu de~ildir. Self determinasyon ilkesi ertelenebilir, fakat bu ilkeden
vazgeçilemez. Yunan Hükümeti taksim'i kabul edemez. Türkiye, K~br~s sorununa do~rudan do~ruya taraf de~ildir. Baz~~çevreler, ~ngiltere'nin, usamp
adadan çekilmesi halinde, Türkiye'nin adan~n bir k~sm~n~~i~gal edece~inden
18 Amerika'n~n
19 Ayn~~telgraf,

Atina Bilyükelçili~i'nden Va~ington'a 4 ~ubat 1958 tarihli telgraf, p. 586.
p. 587.
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söz etmekte iseler de, Yunanistan bunu "cevaps~z" b~rakmayacakt~r. Averoff
bu cevab~n ne olaca~~~hususunda en küçük bir i~aret söylemiyordu.
Memorandum, Averoffun Rountree ile görü~mesinden çok daha sertti.
Adadaki çat~~malar dolay~s~yla olacak, ve Yunanistan'~n bu tutumun
âdeta bir cevap gibi, K~br~s Valisi Foot, K~br~s Türklerinin ~imdi üs konusundan vazgeçip, daha ~imdiden taksim üzerinde ~srar ettiklerini söylemekteydi20.
Taraflar aras~ndaki durumun bu ~ekilde z~ tla~mas~~ üzerine, ~ngiltere
D~~i~leri Bakan~~Selwyn Lloyd, Hugh Foot ile birlikte, 11-13 ~ubat 1958 günlerinde Atina'y~~ziyaret etti. Amaçlar~, K~br~s sorununu, tamamen stratejik
faktörler bak~m~ ndan Yunanistan ile tart~~mak ve bu konuda üç devlet
(~ngiltere, Yunanistan ve Türkiye) aras~nda bir üçlü toplant~~düzenlemekti.
~ngiltere'nin bu te~ebbüsüne Amerika da destek verdi2'.
Atina görü~melerinde Yunan hükümeti, Foot Plân~'n~~ancak ~artl~~olarak
desteklerken, K~br~s Türk Toplumuna self-determinasyon hakk~n~n tan~nmas~n~ n taksim anlam~na gelece~ini söyleyip, reddetti~i gibi, adada
Türkiye'ye üs verilmesinin de kar~~s~ na ç~kt~22.
Dulles'~n ise, taksim yerine Türkiye üs verilmesi fikrine dört elle sar~ld~~~~
görülüyor. Atina Büyükelçili~i'ne tayin edilen James W. Riddleberger ile 11
~ubat 1958 günü yapt~~~~konu~mada, Büyükelçiye ~u noktalar~~ belirtmekteydi: Türkiye, K~br~s sorununu bir "güvenlik" sorunu haline getirmekte
hakl~d~r ve bu bak~mdan da Türkler tatmin edilmelidir. Bu tatmin ise, kâ~~ t
üzerinde bir garantiden fazla bir ~ekilde sa~lamal~d~ r. Bu da, muhtemelen,
adada Türkiye'ye bir üs vermekle mümkün olabilir23.
Dulles'a göre, taksim kötü bir formüldü ve ayr~ca, K~br~s Türkü de bir
az~nl~ kt~.
Bunun üzerine, Riddleberger Dulles'a, Amerika'n~n bu soruna girip
girmemesi konusunda bir soru yöneltince, Dulles, Amerika'n~n bu konudaki
etkinli~inin fazla olmad~~~~cevab~n~~vermi~tir. Yani Dulles, Amerika'y~~K~br~s
sorununa fazla bula~t~rmak istemiyordu. Dulles, d~~ar~dan bask~~ve "talimat"
ile taraflar~~uzla~maya sürüklemek istiyordu.
20

Lefko~e Amerika Konsoloslugundan Va~ington'a 4 ~ubat 1958 tarihli telgraf, p. 587-588.
ile Amerika aras~nda Va~ingtodda toplant~~tutanag~, 5 ~ubat 1958 p. 589-590.
22 Editorial Note, p. 591.
23 Editorial Note, p. 591-592.
21 ~ngiltere

Belleten C. LX, 48
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Yunanistan'~n, adada Türklere üs verilmesine kar~~~ ç~ kmas~~ üzerine,
~ngiltere, Türkiye'ye, geni~~anlamda üs verilmesini yerine, "küçük bir yer"
("enclave") verme tarafl~s~~olmu~~ve adan~n toprak bütünlü~ünü koruma ilkesini benimsemi~tir. ~ngiltere'ye göre, bu, Türkiye'nin güvenli~inin "minimum" garantisi olacakt~. ~ngiltere, bu hususlar~~hem Türkiye'ye ve hem
NATO Genel Sekreteri Spaak'a bildirmi~tir".
Y~ne ~ngiltere'ye göre, Türkiye'ye adada üs verme plan~, Türkiye'yi "taksim"den vazgeçirme amac~na yönelik bulunuyordu.
~ngiltere'nin üs teklifi Türkiye taraf~ndan olumlu kar~~ lanm~~t~ r. Su
~artla ki: 1) Üslerin say~s~~ üç olacak ve bu üsler ~ehirlerde bulunacakt~r.
(~ngiltere bunu kabule yana~mam~~ur). 2) Bu üsler ya hemen veya en geç bir
y~l içinde Türkiye'ye verilmelidir. 3) Ada için haz~rlanacak özerklik statüsü
"federal" nitelikli olmal~, yani Türk Toplumuna geni~~yetkiler tan~nmal~d~r25.
Türkiye'nin taksim yerine "üs" formülünü kabul etmekle gösterdi~i esneklik, Amerika'y~~memnun etmi~tir". Ne var ki, ~ngiltere, Türkiye'nin istedi~i üs yerlerini kabul etmedi~i gibi, bu üsler için tan~ nacak yetkilerin,
Türkiye'nin istedi~i gibi "geni~" olmas~n~n da kar~~s~na ç~km~~t~r27. Bu sebeple de, Türklerin üsler konusundaki "kat~" tutumunu de~i~tirmesi için,
Amerika'dan yard~m ve destek istemi~tir.
Bu arada Vali Foot, Lefko~e'deld Amerikan Konsolosu'na, ~ngiltere'nin
Türkiye ile Yunanistan aras~nda seçim yapmak zorunda kalmas~~ halinde,
Türkiye taraf~n~~tercih edece~ini söylüyordu".
Üs'ler konusunun, 1958'in Mart ve Nisan aylar~nda, Türkiye ile ~ngiltere
aras~nda çetin tart~~malara konu oldu~u ve bir sonuca var~lmad~~~~anla~~ l~yor. Türkiye, "taksim" den vazgeçerken, "üsler konusunda aya~~n~~ sa~lam
yere basmak ve mümkün oldu~unca üs-taksim dengesini kurmak istemi~~ve
bu sebeple de geni~~yetkilerle donat~lm~~~üs ilkesini ileri sürmü~tür. Lâkin
~ngiltere bu "dengeyi kabule yana~mam~~ur.
24Selwyn

Lloyd'dan Dulles'a 22 ~ubat 1958 tarihli mesaj, p. 583-594.
Amerikan Büyükelçiligi'nden Va~ington'a 11 Mart 1958 tarihli telgraf, p.

25 Londra'daki

595.
26 Ankara'daki Warren'dan Va~ington'a 13 Mart 1958 tarihli telgraf, p. 596.
27 Londra'daki Amerikan Büyükelçiligi'nden Va~ington'a 29 Mart 1958 tarihli telgraf, p.
598.
28 Lefko~e'den

Va~ington'a 17 Mart 1958 güldü telgraf, p. 596-597.
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Nisan ay~ndan itibaren de adada EOKA tethi~i artmaya ba~lam~~t~r.
2. Macmillan Plân~~- NATO Müzakereleri
NATO Bakanlar Konseyi'nin 4-7 May~s 1958 günlerinde Kopenhag'da
yapt~~~~toplant~~vesilesiyle, Amerikan ve ~ngiliz D~~i~leri Bakanlar~~Dulles ve
Selwyn Lloyd, K~br~s konusunu görü~mek üzere biraraya gelmi~lerdir29.
Selwyn Lloyd, üsler konusunda Türkiye ile anla~man~n mümkün olmad~~~n~,
çünkü Türk D~~i~leri Bakan~~Zorlu ile müzakere yapman~n imkâns~z oldu~unu bildirmi~~ve ~ngiltere'nin ~imdi, Ba~bakan Macmillan taraf~ndan da
desteklenen 'üçlü condominium" ("tri-dominium") ilkesini benimsedi~ini
belirtmi~tir. Yani, ada yönetimine üç devlet, ~ngiltere, Yunanistan ve Türkiye
de dahil edilecekti. ~ngiltere, her zaman için oldu~u gibi, bu yeni plân için
de Amerika'n~n deste~ini istemekteydi.
Dulles ise, bu iste~e verdi~i cevapta, taksim de dahil, "yiirüyebilecek" her
formülü Amerika'n~n kabul edebilece~ini, lâkin, Türkiye'nin adada hiç bir
hukuki durumu olmad~~~n~, ancak "normal bir ba~a sahip bulundu~unu, bu
sebeple de, adada Türklere üs verilmesini Yunanistan'~n kabul edemeyece~ini", ~ngiltere arzu ediyorsa, Amerika'n~n mümkün olan her ~ekilde
~ngiltere'ye yard~m edece~ini bildirmi~tir.
Ocak ay~nda, Ankara'da Ba~bakan Menderes'e, Türkiye'nin adada sa~lam ("dependable") garantilere hakk~~oldu~unu söyleyen, sanki bu Dulles
de~ildi.
Selwyn Lloyd, bu yeni plân~n geli~tirilmesi için, ~ngiltere'nin, 11
May~s' tald Yunan seçimlerini bekleyece~ini söylüyordu.
Selwyn Lloyd ile Dulles aras~nda 6 May~s'ta bir görü~me daha olmu~~ise
de, nedense bu görü~menin tutana~~, belgeler aras~nda yay~nlanmam~~t~r.
Bununla beraber, Dulles'~n "tri-dominium" ilkesini benimsemesine kar~~l~k, Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~, bu ilkeye kar~~~ç~km~~~ve bu ilkenin uygulanmas~n~n çok çe~itli sorunlar yaratabilece~ini, bu sebeple, Türklere "taksim" yerine "bir" üs verilmesinin daha uygun olaca~~~görü~ünü belirtmi~tirm.
29 Bak.: Memorandum of Conversation, p. 605-606.
30 Atina Büyükelçili~inden Va~ington'a 12 May~s 1958 günlü telgraf, p. 608-609.
31 D~~i~leri Bakan Yard~mc~s~~Herter'den, Paris'te D~~i~leri Bakan~~Dulles'a, 9 May~s 1958
güldü telgraf, p. 607.
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Macmillan Plân~~ ad~n~~alacak olan "tri-dominium" plan~, ayr~nt~l~~hale
getirildikten sonra, 19 Haziran 1958'de, Ba~bakan Macmillan taraf~ndan
Avam Kamaras~'nda yap~lan bir konu~ma ile aç~klanm~~ur32. Bununla beraber, Macmillan Plan~'n~n May~s ay~~ ortalar~ndan itibaren ~ngiltere ile
Amerika aras~nda tart~~~lmaya ba~land~~~~görülmektedir. ~ngiltere,
Macmillan Plan~~hakk~nda Amerika'y~~16 May~s'ta haberdar etmi~tir33. Plâmn
tam metni ise, 3 Haziran'da Va~ington'a bildirilmi~tir34.
Macmillan Plâm'nda "tri-dominium" ilkesi ~u ~ekilde öngörülmekteydi:
Plan, 7 y~ll~ k bir özerklik dönemini öngörüyordu ve bu süre içinde de ~ngiliz
Valisinin yan~ nda Türk ve Yunan hükümetlerinin birer resmi temsilcisi bulunacak ve bunlar özerkli~in uygulanmas~nda Vali ile i~birli~i yapacaklar&
Bunun yan~nda, gerek Türk, gerek Rum toplumlar~n~n kendi yasama
meclisten olacak ve toplumlar~ n kendilerine ait hususlarda, bu yasama meclisleri karar verecekti. Adan~n d~~i~leri, savunma ve iç güvenlik i~leri, tamamen valinin yetkisinde bulunacaku.
Plan, 7 y~l~ n sonunda nihai statünün müzakeresini öngörmekle beraber,
Türklere adada "üs" verilmesinden hiç söz etmiyordu. Ne var ki, Amerika'n~n
Londra Büyükelçisi Whitney, 23 May~s'ta Va~ington'a gönderdi~i ve
~ngiltere'nin politikas~n~~tahlil eden raporunda35, ~ngilizlerin, Amerika'n~n,
Türkleri üs istemekten vazgeçiremeyece~i kan~s~nda olduklanm vurgulamaktayd~ . Nitekim, Ankara Büyükelçisi Warren da, 28 May~s'ta, Amerika'n~n,
Türkleri "üs" konusundaki isteklerinden vazgeçirme ~ans~n~n bulunmad~~~n~~
Va~ington'a bildirmekteydi36.
Whitney'in, sözünü etti~imiz 23 May~s tarihli raporunda, bir ilginç nokta
daha bulunmaktayd~ . Whitney'e göre, ~ngiltere, Türkiye ile Yunanistan aras~ nda bir "tercih" yapmak istememekle beraber, bu tercihi yapmak zorunda
kal~rsa, stratejik önemi ve Orta Do~u dolay~s~yla, Türkiye'ye e~ilim gösterecekti ve ~ ngiltere'de askerler de Türkiye'yi tutmaktayd137.
32 Macmillan Plâmen~n esaslar~~20 Haziran 1958 günK~~ Zafer Gazetesinde yay~nlanm~~t~r.
Ayr~ca bak.: Fahir Armaoglu, K~br~s meselesi, 1954-1959, s. 460-461; ~ükrü S. Gürel, K~br~s
Tarihi, 1878-1960, ~stanbul, Kaynak Yay~ nlan, 1986, s. 140-141.
33 Londra Büyükelçili~i' nden Va~ington'a 17 May~s 1958 günlü telgraf, p. 610-611.
34 Va~ington'daki ~ngiltere Büyükelçisi'nin D~~i~leri Bakan~~Dulles'a 3 Haziran 1958 gül-dil
mektubu, p. 617-619; Mektuba ili~kin olan plân~n metni: 620-621.
35 Bak.: p. 611-613.
36 Bak.: p. 613, 4 no.lu dipnotu.
37 Bak.: p. 611-612.
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~ngiltere'nin bu tutumuna kar~~l~k, Amerikan D~~i~leri Bakan~~Dulles'~n
ise, tamamen Yunanistan'a e~ilim gösterdi~i görülmektedir.
Selwyn Lloyd, 23 May~s'ta Dulles'a, "Dear Foster" diye hitap eden bir
mektup yazarak, güçlüklerinden söz etmi~ti38. Dulles da bu mektuba, "Dear
Selwyn" diye hitap eden bir mektupla cevap verdi39. Dulles, mektubunun
daha ikinci paragraf~nda, "~unu bütün samimiyetimle söylemek zorunday~m
ki, bizim de~erlendirmemize göre, plân~n~z Yunanistan'da ve K~br~s'ta ~iddedi ("strong") tepkiye sebep olacakt~r"dedikten sonra, bu tepkinin sebebi
olarak, Macmillan Plân~'n~n, Türk Hükümeti'ni K~br~s sorununun bir taraf~~
haline getirdi~ini ve bu durumun da, Türkiye'nin adadaki etkinli~inin artmas~na yol açaca~~n~~ söylemekteydi. Bu sebeple Dulles, Plân'~n, Yunanistan
ve K~br~s Rumlar~~tarafindan kabulünü kolayla~t~racak ~ekilde de~i~tirilmesi
imkânlar~m sormaktayd~.

Dulles'~n bu tutumu üzerine Selwyn Lloyd, Plân'~n tam metnini 3
Haziran'da Dulles'a gönderdi~i gibi40, bu plan~n Yunanistan ve K~br~s
Rumlar~~ için içerdi~i avantajlar~~uzun uzad~ya izah zorunda kalm~~t~ r.
Bununla beraber, bu "havuç" a kar~~l~k, Selwyn Lloyd "sopa" y~~da göstermekten geri kalm~yor ve "arzu etmememize ra~men, plân~m~z ba~ar~l~~bir ~ekilde
uygulanamazsa, gerçek ve yak~n bir taksim tehlikesi mevcut bulunmaktad~r"
diyordu41.
Selwyn Lloyd'un, yukarda sözünü etti~imiz, Dulles'a 23 May~s tarihli
mektubuna göre, Macmillan Plân~~NATO Genel Sekreteri Spaak'a da bildirilerek, plân~n kabülü için, NATO'nun Türkiye ve Yunanistan üzerinde bask~~
yapmas~~ amac~~ güdülmü~tür. Nitekim, NATO Daimi Konseyi, 10 Haziran
toplant~s~nda, Türk ve Yunan görü~lerini dinlemi~tir42. Fakat bundan daha
önemlisi ise, Selwyn Lloyd'un mektubunda belirtti~ine göre, NATO Genel
Sekreteri, en iyi çözümün, ~ngiltere ve Türkiye'ye üsler verilerek, adaya, ço~unluk esas~na dayanan self-determinasyon ilkesinin uygulanmas~~(yani enosis) oldu~u görü~ündeydi43.
38 Mektubun

metni: p. 614-615.
Selwyn Lloyd'a 27 May~s 1958 günlü mektup, p. 615-616.
40 Mesaj~n metni: p. 617-619.
41 Ayn~~mesaj, p. 618.
42 p. 624, 4 no.lu dipnotu.
43 Bak.: p. 615.

39 Dulles'dan

758

FAH~R ARMAO~LU

Macmillan Plân~~ ile ilgili haberler ortal~~a yay~ld~ kça, K~br~s'ta da toplumlar aras~ndaki hava iyice gerginle~meye ba~lad~. 7 Haziran'da Rum tethi~çilerin Türklere kar~~~bombal~~sald~nlara ba~lamalan üzerine, Türkler de
ayn~~~iddette cevap verdiler.
Amerikan taraf~n~n, adadaki bu gerginli~i gayet tarafgirane bir ~ekilde
de~erlendirmesi ilginçtir ve Amerika'n~ n Yunan ve Rum taraftarl~~~mn gayet
ilginç delillerini vermektedir. ~öyle ki:
Amerika'n~n Lefko~ e Konsolosu Belcher, 9 Haziran 1958'de Va~ington'a
gönderdi~i raporunda44, olaylar~n sorumlulu~unu, ~ngiliz Valisinin ifadesine
dayanarak, Türklerin üzerine y~ karken, Türklerin "taksim" için son bir huruç
hareketi yapt~~~n~~ve bunda Ankara radyosunun k~~k~rtmalann~n büyük rol
oynad~~~n~~söylüyor ve K~ br~s Türkü'nün Rum tethi~ine kar~~~tepkilerini
"utanmaz" ("shameless") ve "sorumsuz" olarak nitelendiriyordu. Fakat
Konsolos Bey, EOKA teröründen hiç söz etmemekteydi.
Amerika'n~ n Atina Büyükelçisi de, Lefko~e Konsolosu'ndan a~a~~~kalmad~ . Büyükelçi Riddleberger'in 10 Haziran'da Va~ington'a gönderdi~i telgraf~ndan45 ~u pasajlar~~almakla yetinece~iz: "Bir çok Yunan gazetesinin belirtti~i gibi Amerika'n~n aç~k bir tutum almamas~, bu son olaylarda etkin olmu~tur". Büyükelçi Va~ington yönetimini, bir bak~ ma Türkiye'ye "sert" ç~ kmamakla itham ediyordu. Büyükelçinin ~U ifadeleri bunu aç~kça göstermekteydi: "Türkiye'nin haks~z istekleri kar~~s~ nda, Amerika, tarihen benimsenmi~~
oldu~u self-determinasyon ilkesinden vazgeçmemelidir". Say~n Büyükelçi,
Türkiye'nin neden "haks~z" oldu~una dair tek kelime söylemez iken, öte
yandan aç~ kça ve hatta resmen Yunanistan'~ n "enosis" tezini desteklemekte
ve bu deste~i, Amerika'n~ n o muhte~em (!) tarihine dayand~ rmaktayd~.
Halbuki Amerika'n~ n tarihinde hürriyet, insan haklar~, insanl~ k, ba~~ms~zl~ k
aç~s~ ndan neler (!) yoktu ki!
Nihayet Büyükelçi, bu incelememizde bol bol görece~imiz Yunan ~antajlar~ndan birinin de avukatl~~~n~~yaparak, Va~ington'u telâ~a vermeye yeltenmekten de kaç~nm~yordu: "Silâhl~~ ~iddet kullan~lmas~ ndaki Türk ba~ar~s~~
kar~~s~nda Yunanhlarm k~zg~nl~~~~o derecededir ki, bu durum, Yunanistan'~n
NATO'dan çekilmesine sebep olabilir... NATO hemen harekete geçirilmeli44

Metin: p. 622-623.
Telgrafm metni: p. 623-624.

AMERIKAN BELGELER~NDE KIBRIS SORUNU 1958 - 1959

759

dir". Elçi Beyin "~artland~ r~lm~~" haf~zas~, nedense EOKA'mn kaç y~ld~ r yürüttü~ü silahl~~~iddet eylemlerini hat~rlamaya kafi gelmiyordu.
Kendi ad~ n~~alan plana Amerika'n~ n deste~ini sa~lamak için, ~ngiltere
Ba~bakan~~Macmillan, 7-11 Haziran 1958 günlerinde Va~ington'u ziyaret etmi~~ve 9-11 Haziran günlerinde K~ br~s için yap~lan görü~melerde de,
Macmillan, bu yeni plan için Amerika'n~n deste~ini sa~lamaya çal~~m~~t~r46.
Plan'da Türklere üs verilmesinden söz edilmemesini, Macmillan, bu görü~melerde ~öyle aç~ klam~~t~r: Türklere adada üs verildi~i takdirde, Türkler
bu üs'e bir sürü kuvvet y~~acaklar ve bu da adada bir Türk-Yunan çat~~mas~ na
sebep olacakt~r.
Bu görü~melerde söz konusu olan önemli bir husus, ~ngiltere'nin,
Macmillan Plâm'na Amerika'n~ n destek vermesiydi. Lâkin, ilginçtir, Dulles,
daha bir ay önce Macmillan Plan~, Amerika'ya dan~~~lmadan haz~ rland~~~~
için, Amerika'n~n kendi prestijini riske edemeyece~ini, fakat bütün NATO
üyeleri ile birlikte Amerika'n~n da destekleyebilece~ini söylemi~tir.
Dulles'~n bu tutumundan iki sonuç ç~ kmaktayd~. Birincisi, Amerika'n~ n
giderek Yunanistan ve K~br~s Rumlar~~taraf~ na yönelen bir e~ilim göstermeye
ba~lamas~, ikincisi de, ~imdi Amerika'n~n, K~br~s sorununu NATO'ya y~ kmak
istemesiydi. Ba~ka bir deyi~le, Amerika, K~ br~s sorununun inisiyatifini,
~ngiltere'nin elinden mi almak istiyordu? Münferiden ~ngiltere'ye söz geçiremeyen Amerika, egemen oldu~u NATO'da m~~politikas~ n~~yürütmek istiyordu? Belli de~il.
Gerçekten, Dulles-Macmillan görü~mesinden sonra, Dulles'~n bütün rezervlerine ra~men, Amerika, Plan'~ n kabulü hususunda Atina ve Ankara
üzerinde bask~ya geçerken, bir yandan da NATO'ya el atm~~t~ r. Gerekçe ise,
K~br~s'taki Türk-Rum çat~~malar~~dolay~s~yla Türk-Yunan münasebetlerinin
iyice gerginle~mesi ve bunun NATO'nun Güney-Do~u Kanad~ en~~etkilemesiydi. Bu sebeple, K~br~ s sorunu NATO Konseyi'nde 12 ve 13 Haziran 1958
günlerinde olmak üzere iki defa müzakere edilmi~~ise de, herhangi bir karar
al~ namam~~t~ r17.

46
47

Görü~melerin tutana~~, p. 625-627.
Bak.: Editorial Note, p. 628-629 ve Editorial Note, p. 635.
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Atina ve Ankara üzerindeki Amerikan bask~lar~na gelince:
Belgelere bak~ld~~~nda, Yunan Hükümeti'nin, adadaki Türk-Rum çat~~malar~n~, kendi propagandas~~için sömürerek, pireyi deve yapmaya ve sanki
y~llard~r adada hiç EOKA tethi~i olmam~~~gibi, adadaki bütün tethi~in sorumlulu~unu Türk toplumuna y~kmaya çal~~t~~~~görülmektedir. ilginçtir, adadaki
çat~~malar konusunda Amerika'n~n da Yunanistan'~~desteldemesidir48.
Türk-Yunan gerginli~i dolay~s~yla, i~in içine Ba~kan Eisenhower da girmi~~ve haz~rlanan ayn~~mealdeki birer mektup49, 1 3 Haziran'da, Ba~bakanlar
Karamanlis ve Menderes'e gönderilmi~~ise de, bu te~ebbüsten de bir sonuç
ç~kmam~~~ve her iki taraf da görü~lerinden bir santim bile ayr~lmam~~lard~ r.
Daha önce de belirtti~imiz gibi, Ba~bakan Menderes Eisenhower'a 15
Haziran tarihli cevab~ndam, "taksim" formülünün ilk defa Yunan D~~i~leri
Bakan~~Averoff taraf~ndan ileri sürüldü~ünü, ~ngiltere'nin tavsiyesi üzerine
de Türkiye taraf~ndan kabul gördü~ünü söylemi~tin Yani, Türkiye "taksim"
üzerinde ~srar etmekteydi.
Yunanistan ise, adadaki çat~~malar kar~~s~nda Amerika'n~n kendisine e~ilim gösteren bir tutum ald~~~n~~görünce, tam bir "~antaj" politikas~na ba~vurmu~tun Yunanistan'~n tutumunda ~u noktalar göze çarpmaktayd~:
1) Averoff, 1 2 Haziran'da Amerikan Büyükelçisi Riddleberger ile görü~ürken, Macmillan Plân~'mn, Türkiye'ye, ada üzerinde hukuki bir statü tan~d~~~n~, Türkiye'nin böyle bir hakk~~bulunmad~~~n~, bu hak bir defa tamn~rsa,
bir daha geri al~namayaca~~n~~söyleyerek Plân'a itiraz etmi~tir51.
~kinci olarak Averoff, ~antaj yoluna da ba~vurup, durumun çok ciddi oldu~unu, bundan dolay~~gerek Yunanistan'~n iç durumunu, gerek NATO çerçevesi içindeki Türk-Yunan münasebetlerinin nas~l bir geli~me gösterece~ini
söyleyemeyece~ini belirterek, NATO'dan ç~ kma tehdidinde bulunmu~tur52.
Averoff, konu~mas~n~n sonunda i~i iyice terbiyesizli~e ve küstahl~~a dökerek, Amerikan Büyükelçisi'ne, "Türkler barbardirlar ve barbarlar medeni
48 Bak.:

Dulles'dan Atina Büyükelçili~i'ne 11 Haziran 1958 tarihli telgraf, p. 627-628.
Mektubun metni: D~~i~leri Bakan Yard~mc~s~~Herter ile Ba~kan Eisenhower aras~ nda
yap~lan telefon konu~mas~n~n tutana~~, p. 641-642.
5° Ba~bakan Menderes'in Eisenhower'a cevab~ n~ n metni: Ankara'daki Warren'dan
Va~ington'a 15 Haziran 1958 günlü telgraf, p. 652-654.
51 Riddleberger'den Va~ington'a 12 Haziran tarihli telgraf, p. 631.
52 Ayn~~telgraf, p. 632.
49
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milletler için mümkün olmayan derecede hareket serbestisinden yararlanmaktad~rlar"demi~tir".
Yunan Hükümeti, 13 Haziran'da Amerika'ya (muhtemelen
~ngiltere'ye de) verdi~i bir muhuradam ~u iddialar~~ileri sürmekteydi: a)
K~br~s adas~n~n Rum halk~, mütemadiyen Türk az~nl~~~n sald~r~lar~na (!) maruz bulunmaktad~r. Bu sald~r~larda 100'den fazla insan yaralanm~~, Ortodoks
kilisesi ate~e verilmi~~ve Rum mallar~na zarar iras edilmi~tir. Böylece Rumlar
bu ~iddet eylemlerinin kurban~~(!) olmu~lard~r. b) Yunanistan bu olaylar
kar~~s~nda kay~ ts~z kalamaz. c) Bu çe~itli olaylar geçmi~te de Ortodoks
Ökümenik Patrikli~i'ne de yönelmi~tir. (1955 Eylül olaylar~~kasdediliyor). Bu
sebeple, bu olaylar~n tekerrürü (yani 1955 olaylar~n~n tekerrürü) halinde,
"Yunan Hükümeti somut tedbirlere ba~vurmak zorunda kalacakt~r". Tabii,
bu "somut tedbirlerin ne oldu~una hiç de~inilmiyordu. d) Türkiye'deki
Rumlar, Lozan Antla~mas~~çerçevesinde bulunmaktad~ r ve bu antla~man~n
(yani Lozan'~n) ihlali halinde Yunanistan gerekli yapur~mlara ("sanctions")
ba~vuracakt~r. (Tabii, Bat~~Trakya Türklerinin yine Lozan Antla~mas~~ile sahip olduklar~~haklar~ndan hiç dem vurulmamaktayd~ ). e) Averoff bu yapt~r~mlar~~~u ~ekilde zikretmekteydi: Türkiye ile diplomatik münasebetlerin kesilmesi ve Türkiye ile NATO içindeki ba~lar dahil bütün ba~lar~n kopar~lmas~, ve Bat~~Trakya ile Oniki Adadaki "Müslümanlar~ n" statülerinin yeniden gözden geçirilmesi.
Yunan hükümeti Türkiye aleyhindeki kampanyas~na daha da yo~unluk vererek, bu kerre Yunan Kral ve Kraliçesine de ~antaj politikas~nda rol
vermi~tir. Kral, Amerikan Büyükelçisi'ni Saray'a davet ederek, yan~nda
Kraliçe oldu~u halde, kendisine ~u hususlar~~ belirtmi~tir: a) Ba~bakan
Karamanlis, parlamentoda devaml~~ ele~tirilere u~ramakta ve istifadan söz
etmektedir. istifa ederse, bu yeni bir seçim demektir ve komünistlerin artan
gücü dolay~s~yla, yeni bir seçim, ülkenin istikbali için felaket olacakt~ r.
Bugünkü ~artlarda hiç bir siyasi lider, K~br~s sorununda karar verme sorumlulu~unu üzerine alamaz. b) Gerek Kral, gerek Kraliçe, Macmillan Plân~'n~~
~iddetle ele~tirmi~lerdir. c) Kral yine Yunanistan'~ n NATO'dan çekilme ihtimalinden söz edince, Kraliçe a~lamaya ba~lam~~~ve NATO'dan çekilmektense, kendilerinin tahttan çekilmelerinin daha iyi olaca~~n~~söyleyerek, tam
53 Ayn~~telgraf,

p. 633.
Memorandumun metni: Riddleberger'den Va~ington'a 13 Haziran 1958 tarihli telgraf,
p. 637-639.
54
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bir tiyatro sahnesi yaratm~~ur. d) Kral, ~stanbul Rumlar~~için endi~esini belirtmi~~ve onlara bir ~ey olursa, Yunanistan'da neler olabilece~ini tahmin
edemedi~ini söylemi~ tin e) Nihayet, Kral, Amerika'dan, Karamanlis'in
Parlamentoda kullanmas~~için, Karamanlis'i destekleyen ve Yunanistan'~n
bugüne kadarki tutumunu öven bir deklarasyon yaymlamas~m da istemi~tir.
Bu arada ilginç bir nokta olmak üzere, Amerika Büyükelçisi, bu telgrafinda, Atina'daki Türk Büyükelçisinden de söz ederek, Büyükelçinin, kendisine, Atina'daki Türk Büyükelçili~i'nin cam~n~~k~racak bir ta~~n, ~stanbul'da
ayaldanmalara ("riots") sebep olabilece~ini, bu sebeple Amerika'n~n duruma
müdahale için karar~n~~vermesi ve gerek Ankara'ya, gerek Atina'ya sert ç~kmas~~("talk sternly") gerekti~ini söyledi~ini bildirmekteydi".
4) Yunanistan, 14 Haziran'da, ~zmir'deki NATO karargall~ndan bütün
personelini geri çekti~i gibi, yapt~~~~bir aç~klamada da gerekçe olarak
K~br~s'ta Rumlara yönelen (!) ~iddeti gösterirken, Trakya s~n~r~nda bulunan
Yunan birlikleri de alarm durumuna geçiriliyordu.
Yunanistan'~n bu ~antaj politikas~~Türkiye üzerinde hiç etki yapmam~~ur.
D~~i~leri Bakan~~Zorlu, 15 Haziran'da Amerikan Büyükelçisi Warren ile yapt~~~~görü~mede ~öyle diyordu: "Yunanistan y~llardan beri adada kan~~khklan

tahrik edip durmaktad~r. Bu dönemde 30 tane K~bnsh Türk öldürülmü~tür.
~imdi dört tane K~br~sl~~Rum öldürüldü diye dünya kamuoyu aya~a kalk~yor". NATO'dan ç~kma konusunda da Zorlu, "E~er Yunanl~lar NATO'dan
ç~kmak istiyorlarsa, b~rak~n ç~ks~nlar. Yunanistans~z biz daha iyi yapar~z.
Gerekti~inde biz de NATO'dan ç~kar~z" demekteydi. Zorlu'ya göre, Türkiye
üzerindeki bu bask~, Türkiye'ye yard~m yap~lmas~ndan kaynaklan~yordu; bu
sebeple de, "Sadece ekmek yer ve t~n~aldar~m~ zla mücadele ederiz. Fakat hiç
bir yabanc~~bask~s~n~~da kabul edemeyiz" diyordu. Warren'a göre, Zorlu'nun
bu sert tutumunun sebebi, d~~~yard~mlar~ n Türkiye üzerinde bir bask~~vas~tas~~
olarak kullan~lmas~~istenirken, öte yandan, konunun NATO'ya getirilerek,
NATO'nun da bir bask~~arac~~olarak kullan~lmas~na çali~~lmaslyd157.
~~ te bu atmosfer içindedir ki, Türkiye Macmillan Plân~'n~~reddetti. Daha
yukarda da belirtti~imiz gibi, Ba~bakan Menderes'in, Zorlu-Warren görü~mesinin ayn~~günü, yani 15 Haziran'da, Ba~kan Eisenhower'a gönderdi~i cevabi
55 Ayn~~telgraf,

p. 644.
Editorial Note, p. 646.
57 Warren'dan Va~ington'a 15 Haziran 1958 gi~nlii telgraf, p. 647.
56
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mesajda, Türkiye "taksim" konusundaki ~srarl~~ tutumunu devam ettirmekteydi.
Fakat bu arada, Amerikan yönetiminin bir peri~anl~~~m ve K~ br~s sorunundaki bilgisizli~ini yans~tmak için, ilginç bir noktay~~ da belirtelim: 14
Haziran 1958 günü saat 15:40 s~ ralar~nda Dulles, Ba~kan Eisenhower'a, ba~ka
bir konu için telefon etti~inde, Eisenhower K~ br~s geli~melerini sorunca
Dulles da Atina'da Amerika aleyhtar~~büyük gösterilerin yap~lmakta oldu~unu bildirmi~tir. Eisenhower ise, Yunanl~lar~n bu k~zg~ nl~~~n~~anlayamad~~~n~~ifade etmi~~ve arkas~ndan da, Türklerin adada 5.000 ki~ilik zay~f bir az~nl~ k olmas~~ dolay~s~yla, bu Türkleri ba~ka bir yere (herhalde Türkiye olacakt~ )
nakledip, onlara daha iyi bir durum ("better position elsewhere") sa~layal~m
deyince, Dulles, yan~ nda bulunan Bakan Yard~mc~s~~ Rountree'ye adadaki
Türklerin say~s~ n~~sorarak, Eisenhower'a, bu say~n~ n 5.000 de~il 160.000 (!)
oldu~unu söylemi~tir. Bunun üzerine Eisenhower, "Bu durumda Türkleri
nalcletme i~i yatar" ("that knocks out any resettlement") diye harflanm~~t~ r58.
Bu nakil ile Eisenhower'~ n, aday~~ Türklerden temizleyip, Yunanistan'a "teslim" etmek istedi~i anla~~l~yor. Bunun d~~~ nda, Türkiye'nin, 1955 y~l~ ndan
beri adada 120.000 Türk bulundu~unu ileri sürdü~ünü de hatirlatal~m.
~~in daha ilginç yan~~da, Dulles'~n, Eisenhower'a bu 160.000 rakam~ n~~ verirken, bu say~ n~n, ada nüfusunun % 20'sini te~kil etti~ini söylemesiydi. Yani,
nereden bak~l~ rsa bak~ ls~ n, Amerikan yönetiminin peri~anl~~~~ortadayd~~ ve
bu peri~anl~ k içinde bu zevat K~br~s sorununa çözüm bulmaya çal~~~yordu.
Yunanistan'~ n Haziran ortalar~ nda yeni bir tutum ald~~~~görülüyor.
Yunan Ba~bakan~~Karamanlis, Amerika'ya "enosis" ile self-determinasyon ve
"taksim" formüllerini d~~arda b~rakan ve sadece "özerklik" formülünü kapsayan bir çözüme gidilmesini, fakat buna kar~~l~ k, hem Türkiye ve hem de
Yunanistan plan~~reddetti~ine göre, ~ngiltere'nin de Macmillan Plân~'m resmen aç~klamaktan vazgeçmesi gerekti~ini bildirdi59.
~ngiltere Ba~bakan~~Macmillan ise, Avam Kamaras~'nda kendi plan~ n~~
aç~ klamak için yapaca~~~konu~may~~ertelemesinin mümkün olmad~~~n~, esasen plâmn Türkiye ve Yunanistan'a resmen bildirmi~~oldu~unu, aç~ klamay~~
ertelemesinin, ~ngiliz Hükümeti'ni Parlamento önünde güç duruma sokaca~~n~~ bildirip, Yunanistan'~ n iste~ini reddetmi~tir60.
ile Eisenhower aras~ndaki telefon konu~mas~n~n tutana~~, p. 645.
Atina4dan Va~igton'a 15 Haziran 1958 günlü telgraf, p. 648-650.
60 Londra'dan Va~ington'a 16 Haziran 1958 günlü telgraf, p. 655-657.
58 Dulles
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Bununla beraber, K~ br~s sorununun 16 Haziran'da NATO Konseyi'nde
ele al~ nmas~, yeni bir geli~me ortaya ç~karm~~t~ r. Bu da NATO çerçevesinde
Üçlü müzakerelerin yap~ lmas~yd~. Hatta ~ ngiltere'nin teklifi üzerine,
Macmillan Plân~ 'mn bu müzakerelerde 'yap~c~~tart~~malar için esas" te~kil
etmesi de kabul edildi. Ayr~ca, bu yeni prosedürün ayr~ nt~lar~n~~ tespit etmek
için, ~ngiltere, Macmillan Plân~'n~ n Avam Kamaras~'nda aç~ klanmas~ n~~ 48
saat erteledi61.
Bunun üzerine, Amerika'n~ n teklifi ile, Üçlü müzakerelerin, NATO
Genel Sekreteri veya bir temsilcisinin ba~kanl~~~ nda yap~lmas~~esas~~benimsendi62.
Türkiye, NATO çerçevesinde üçlü müzakereleri derhal kabul etti. Fakat
bu, Türkiye'nin taksim'den vazgeçmesi anlam~ n~~ta~~m~yordu63.
Yunanistan ise, yine bir tak~ m oyunlara ba~vurdu. Yunanistan, yine ~antaj
yoluna girip, gerek K~br~ s'ta, gerek Yunanistan'da durumun tam bir kaos oldu~unu, hatta Yunanistan'da bir askeri darbe ihtimali dahi mevcut oldu~unu
ve bu ~artlarda Yunan kamuoyunun, K~ br~s müzakereleri için NATO'nun
himayesini ("aegis") kabul etmeyece~ini, çünkü kamuoyunun NATO'yu
"sömürgeci bir örgüt" telâkki etti~ini ileri sürmekle beraber, sonunda, üçlü
de~il, ikili yani NATO'nun ba~kanl~~~ nda ~ngiltere ile ikili görü~me ilkesini
benimsedi. Bunu yaparken, Yunan D~~ i~leri Bakan~ , daha önceki bildiriminden gerileyerek, "K~ br~s Rumlar~~kabul ederse", Yunanistan'~ n "enosis" ve
self-determinasyon ilkesinden vazgeçece~ini bildirdi64.
Yunanistan'~ n ikili görü~me iste~indeki amaç, Türkiye'yi K~ br~s sorunundan d~~ lamak ve Türkiye'yi yok farzetmekti.
Ba~ bakan Macmillan, nihayet kendi ad~ n~~ ta~~yan plân~ n~, Avam
Kamaras~'n~ n 19 Haziran 1958 günlü toplaus~ nda aç~klad~ . Fakat bu arada da
yeni görü~~ayr~l~ klar~~patlak verdi. Türkiye görü~melerin üçlü olarak yap~lmas~ nda ~ srar ederken, bu müzakerelerde sadece Macmillan Plân~'n~ n esas
al~ nmas~ n~, Türk ve Yunan taraflar~ n~ n da müzakerelerde teklifte buiunabil61 NATO'daki Amerikan delegesyonundan Va~ington'a 16 Haziran 1958 günlü telgraf, p.
658-659.
62 Va~
ingtoddan NATO nezdindeki Amerikan delegasyonuna 17 Haziran 1958 günlü
telgraf, p. 660-661.
63 Bak.: Ankara'dan Va~ington'a 17 Haziran 1958 günlü telgraf, p. 663-664.
64 Atina'dan Va~ington'a 17 Haziran günlü telgraf, p. 662-663.
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mesini ileri sürdü65. Daha önce de belirtti~imiz gibi, Macmillan Plân~~ne taksim'den ve ne de Türkiye'ye üs verilmesinden söz etmedi~inden, Türkiye her
iki konuda da teklif yapma hakk~n~~korumak istiyordu.
Tam bu s~ rada Amerika'n~ n pi~mi~~a~a su katmak istedi~i görülüyor.
Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~ 'nda haz~ rlanan 20 Haziran 1958 tarihli bir
memorandumda, üçlü veya ikili NATO müzakerelerinde taraflar~n da teklifte bulunmas~~ilkesi desteklenirken, bunun yan~ nda, Macmillan Plân~nda
baz~~ de~i~iklikler yap~lmas~~da ileri sürülmekteydi. Bunlar~n ba~~nda da,
Macmillan Plân~'ndaki, Vali'nin yan~nda Türk ve Yunan hükümetleri temsilcilerinin de görev yapmas~ndan vazgeçilmesi gerekti~i, bunun, Yunanistan'~n
belirtti~i gibi, Türkiye'ye K~br~s'ta bir "hukuki statü" tan~mak olaca~~~ve ayr~ca, nihai çözümün de, Türklere adada üs verilmesi ~art~yla, "enosis", yani
adan~n Yunanistan'la birle~mesinin kabul edilmesi hususu gelmekteydi66.
Gerçek ~udur ki, Macmillan Plan~, Türkiye ile Yunanistan'~~ tam anlam~~
ile uzla~maz bir duruma sokarken, Amerika da, i~in her safhas~nda bir ~ey ortaya atarak, ortal~~~~kar~~urmaktan geri kalm~yordu. Ne var ki, Amerika'n~n
Yunanistan'a olan e~ilimi, her gün biraz daha belirgin hale gelmekteydi.
3. Gerçekle~meyen NATO Konferans~~
K~br~s sorununun NATO içinde ve NATO inisiyatifi ile çözümlenmesi,
ilke olarak kabul edilmekle beraber, Macmillan Plân~'n~ n müzakerelere esas
te~kil etmesi konusu, i~i sürüncemeye soktu. Bunda, özellikle Yunanistan'~n
oyunlar~~ ba~l~ca etken oldu. Amerika'n~n da Yunanistan'a kar~~~kesin tav~r
almamas~, Yunanistan'~n oyunlar~n~~daha da kolayla~urd~.
~unu da belirtelim ki, Macmillan Plân~'n~n aç~klanmas~ ndan sonra ve 30
Haziran'dan itibaren, adada Türk-Rum çat~~malar~~ yeniden ~iddetlendi. Bu
ise, Yunanistan'~ n ~antaj politikas~na müsait bir zemin haz~ rlad~.
Temmuz 1958 ba~lar~ndan itibaren Yunanistan'~ n a~~rl~ k verdi~i oyun,
Türkiye'yi müzakerelerden d~~lamak ve Amerika'y~~da kendi yan~na çekerek,
K~br~s sorununu Amerika'n~n deste~i ile kendi lehine çözmeye çal~~mak
oldu67.
Ankara'dan Va~ington'a 18 Haziran 1958 günlü telgraf, p. 669-671.
Memorandumun metni: p. 672-675.
67 Bak.: 5 Temmuz 1958 günü yap~lan Averoff-Riddleberger görü~mesi, p. 678-682 ve 10
Temmuzda yap~lan Karamanlis-Riddleberger görü~mesi, p. 684-685.
65 Bak.:
66
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Yunanistan bu oyununda o derece ileri gitti ki, Ba~lant~s~zlar~n liderleri
Nas~r ve Tito ile de bir cephe birli~i kurmak istedi. Yani onlar~~da, Türkiye'ye
kar~~~K~br~s sorununun içine sokmak istiyordu. Fakat bu te~ebbüsü Amerika
taraf~ndan engellendi.
Yunanistan, bir yandan Macmillan Plân~'mn de~i~tirilmesi için çaba harcarken, bir yandan da Türkiye'ye ada üzerinde hukuki yetkiler verilmesini
önlemeye çal~~maktayd~. Zaten Plân~~ de~i~tirtmek istemesi de bundan&
Buna kar~~l~k Türkiye de, "talcsim"i, alternatiflerin d~~~nda tutma çabalar~n~~önlemeye çal~~maktayd169. Türkiye'nin bu konuda i~ini kolayla~uran da,
Macmillan'~n, 19 Haziran'daki aç~klamas~n~ n sonunda, 19 Aral~ k 1956'da
Lennox-Boyd'un taksim'i de çözümler aras~nda zikreden beyan~n~n yürürlükte oldu~unu belirtmesiydi.
Ba~lang~çta ~ngiltere, Macmillan Plân~'mn de~i~tirilmesine yana~mad~~n
için, Yunanistan'~n bu Plân~~ de~i~tirme çabalar~na Amerika destek vermemi~tir. ~imdi Amerika, NATO Genel Sekreteri Spaak'~n üçlü müzakereleri gerçekle~tirme çabalar~n~~destekliyordu. Yunanistan ise, yakas~ n~~ NATO'dan
kurtanp, ~ngiltere ile ikili görü~melere girmenin pe~indeydi".
Spaak'~n faaliyetine gelince: Spaak, üçlü görü~meleri gerçekle~tirmeyece~ini anlay~nca ve Macmillan Plân~ 'mn da taraflarca benimsenmemesi üzerine, Buzdolab~~~lkesihi ortaya atu71. Spaak'a göre, ~u anda ancak geçici bir
çözüm mümkündü. Fakat, ister enosis, ister taksim, ister ba~~ms~zl~ k olsun,
bu geçici çözüm, nihai çözümü etkilemeyecektin.
Spaak, Buzdolab~~formülünü, 16 Temmuz günü ~ngiliz, Yunan ve Türk
daimi delegeleri ile yapt~~~~görü~mede kendilerine resmen bildirdi. K~br~s
sorununu "dondurmay~" amaçlayan Buzdolab~~ ilkesi ~u noktalar~~kapsamaktayd~: 1) ~u anda nihai bir çözüm mümün de~ildir. 2) Taraflar geçici bir çözüm üzerinde durmal~d~ r. 3) Geçici çözüm herhangi bir nihai çözüme engel
olmamal~d~ r. 4) Geçici çözüm, K~br~s'~ n özerkli~ini geni~letmelidir. 5)
Anla~ma, Türk az~nl~~~~için kesin güvenlik unsurlar~n~~da ihtiva etmelidir".
68 Bak.:

Atina'dan Va~ington'a 1 Temmuz 1958 giinlü telgraf, p. 676-677.
Atina Büyükelçili~ine 10 Temmuz 1958 günlü, p. 682-683.
70 Bak.: Atina'dan Va~ington'a 15 Temmuz günlii telgraf, p. 686-687.
71 Spaak'~ n bu deyimi, 9 Temmuz günü NATO'dalti Amerikal~~Daimi delegesi Burgess ile
yapt~~~~konu~mada kulland~~~~anla~~lmaktad~r. Bak. p. 681, 10 no.lu dipnotu.
72 p. 681, 7 no.lu dipnotu.
73 Anla~ ma kelimesini, metindeki "settlement" kar~~l~~~~kulland~ k. Aç~k olmamakla
beraber, bununla da geçici çözüm kasdedilmi~~olmal~d~r.
66Va~ington'dan
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Spaak, üç ülkenin daimi delegeleri ile 25 Temmuz'da bir toplant~~daha
yaparak, söz konusu 5 ilkeyi ayr~nt~l~~hale getiren bir belgeyi taraflara vermi~~
ve taraflar~n görü~lerini ald~ ktan sonra, bu belgeyi yeniden düzenlemi~tir.
Fakat Amerikan belgelerinde bu son belgenin metni veya esaslar~~ verilmemi~tir.
Bu s~ rada Yunanistan'~ n Türkiye'ye kar~~~çirkin bir davran~~~ na daha rastlamaktay~ z. Türkiye 1957 Ekimi'ndeki genel seçimlerden sonra, kar~~la~t~~~~
ciddi ekonomik s~ k~ nt~lar sebebiyle, d~~~yard~m kaynaklar~na ve özellikle
Amerika'ya ba~vurmu~ tu. Bunun müzakereleri uzun sürdün ve 21 Temmuz
1958'de Paris'te, Amerika, ~ngiltere, Fransa ve Almanya aras~nda yap~lan müzakerelerde Türkiye'ye 100 milyon dolarl~ k bir konsorsiyum kredisi verilmesi
kararla~t~ r~ld~.
Bu geli~me üzerine Yunan Kral~, 4 A~ustos'ta Amerikan Büyükelçisi
Riddleberger ile yapt~~~~görü~mede, Türkiye'ye yap~ lan bu yard~m dolay~s~yla, Ba~bakan Karamanlis'in çok cammn s~k~ ld~~~n~~ve üzüldü~ünü söylemi~~
ve Büyükelçiden, Amerika'n~ n bu yard~m~, Türkiye üzerinde, K~ br~s sorununda, bir bask~~ arac~~ olarak kullanmas~n~~ istemi~tir75. Riddleberger'in,
Kral~ n bu sözlerine herhangi bir tepki göstermemesi gayet ilginçtir.
K~br~s sorununda ise, durum gerçekten ç~ kmaza girmi~~bulunuyordu.
Çünkü, Macmillan Plâm Avam Kamaras~ nda aç~ klanmakla, ~ngiliz hükümeti
bu plana angaje olmu~~duruma gelmi~ ti. Halbuki plan, ne Türk ve Yunan
hükümetleri ve ne de K~br~s Türkü ile Rum taraf~ ndan kabul edilmi~ti. Hatta
NATO Genel Sekreteri bile bu plan~n yürümeyece~ini görerek, geçici formül
ile Buzdolab~~ politikas~na ba~vurmak zorunda kalm~~t~.
Bu sebeple Ba~bakan Macmillan, 7-9 A~ustos günlerinde Atina'y~~ve 9-10
A~ustos günlerinde Ankara'y~~ziyaret ettikten sonra, 11 A~ustos'ta da K~br~s'~~
ziyaret edip, ~ngiliz yetkililer ve Türk ve Rum liderleriyle de görü~mü~tür.
Amac~, kendi ad~n~~ta~~yan plana, ilgili taraflar~n ele~tirilerini almakt~.
ilginçtir, Macmillan'~ n Atina ziyaretini sona erdirdi~i saatlerde,
Ba~bakan Eisenhower'~ n Lübnan özel temsilcisi Robert Murphy de 9
A~ustos'ta, Karamanlis ve heyeti ile Atina'da görü~meler yapmaktayd~. Önce
Orta Do~u durumunun ele al~nd~~~~bu görü~melerde, Yunan taraf~ n~n,
74 Bu konuda bak.: Fahir Armao~lu, Amerikan Belgelerinde 27 May~s Olay~, BELLETEN,
C. LX, Nisan 1996, Say~~227, s. 203-209.
75 Riddleberger'den Vasington'a 4 A~ustos 1958 güldü telgraf, p. 691-692.
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damdan dü~ er gibi Ortodoks Kilisesi'nin Orta Do~u için önemini vurgulamak istemesi çok ilginçtirm.
K~br~ s sorununda ise, Yunan taraf~, Yunanistan'~ n "self-determinasyon"
ilkesinden vazgeçerek, ~ ngiliz milletler Toplulu~u (Commonwealth) içinde
veya d~~~nda, K~br~s'a geni~~özerklik verilmesini kabul etmekle çok taviz verdiklerini, NATO'nun Avrupal~~ üyelerinin Türkiye'yi destekledi~ini,
Amerika'n~ n ise, bazen tarafs~ z davrand~~~n~ , bazen de Türkiye'yi destekledi~ini söyleyerek, Robert Murphy'yi etkilemeye çal~~t~~~~gibi, Averoff da,
Ba~bakan Karamanlis'in kabine içinde çok güç durumda bulundu~unu, son
~ngiliz plan~ na kabineyi ikna etmede çok s~k~nt~~çekti~ini, bu hükümet dü~erse, yerine gelenin de bu hükümet kadar uzla~~c~~olmayaca~~n~~söyleyerek,
mütad ~antajlar~ ndan birine daha ba~vurmu~tur.
Mamafih, Yunanistan'~n bu ~antajlar~ , Amerika bir yana, ~ngiltere üzerinde bile etkisiz kalmam~~t~r. Macmillan'~ n Atina ziyaretinden sonra,
~ ngiltere, Plân'da iki noktada önemli de~i~iklik yapm~~ t~r: Birincisi, 19
Haziran Plan~ 'nda Vali'nin yan~ nda Türk ve Yunan hükümetlerinin birer
resmi temsilcisi bulunacak iken, Yunanistan'~n itiraz~~üzerine, bu temsilciler
Valinin yan~ nda bulunmayacaklar, sadece uzaktan birer "gözlemci" olacaklard~ . Yunanistan, Türkiye'nin ada ile ba~lanus~n~~mümkün oldu~u kadar
dü~ ük düzeye indirmeye çal~~~yordu.
~kinci de~i~iklik de, yine bu Yunan politikas~~çerçevesinde yap~ lmaktayd~.
19 Haziran plan~ nda, adadaki Türklere ve Rumlara, ~ngiliz vatanda~ l~~~~da
tan~nd~~~~halde, yine Yunanistan'~n itiraz~~üzerine, Plan'dan, bu çifte tabiyet
ilkesi de ç~ kanl~ yordu". Zira, çifte tâbiyet, Türk toplumu ile Türkiye aras~nda
kuvvetli ve organik bir ba~~meydana getirecekti.
19 Haziran plan~ nda Türk toplumu lehine yap~lan tek de~i~iklik, "ayr~~
belediyeler"inin kurulmas~n~ n kabulü idi78.
Macmillan Plân~'n~ n bu de~i~ ikliklerden sonraki yeni ~ekli ~ngiltere taraf~ndan 15 A~ustos'ta aç~ kland~ . Bu sebeple buna 15 A~ustos Plânt denilmi~tir. Aç~ klamaya göre, ~ ngiltere bu yeni plan~~1 Ekim 1958'den itibaren uygulamaya koyacakt~~79.
76

Bak.: Memorandum of Conversation, Athens, August 9, 1958, p. 693-694.
Lloyd'dan Dulles'a 14 A~ustos 1958 gf~ nlü mesaj, p. 695-696.
78 Bak.: ayn~~mesaj, p. 696.
79 15 A~ustos Plân~ 'mn esaslar~~ için bak.: Fahir Armao~lu,
K~ br~s Meselesi, 1954-1959, s.
77 Selwyn
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15 A~ustos Plan~, gerek Yunanistan'~ n, gerek Makarios'un itiraz~~ile kar~~la~t~. Türkiye, ~ngiltere'nin 19 Aral~k 1956 tarihli taksim beyan~n~~devam ettirmesi sebebiyles°, 15 A~ustos Plân~'n~~kabul etti. Hatta K~br~s temsilcisi olarak da Lefko~e'deki Ba~konsolosunu tayin etti.
Fakat, Yunanistan'~n bu yeni plan~~da kabul etmemesi, Ekim 1958 sonuna kadar devam edecek bir dizi tart~~ma ve müzakereleri ba~latt~. Bu dönem içinde, Yunanistan, bir yandan NATO'dan ç~kma ~antajlarma devam
ederkenal, öte yandan Amerika da, Yunanistan'~n adeta elini aya~~n~~öpercesine, Yunanistan'~~ raz~~ etmeyi çal~~t~. Amerika'n~ n Atina Büyükelçisi
Riddleberger, neredeyse Yunanistan'~n Va.~ington nezdindeki bedava avukat~~
rolünü oynad~ .

80 D~~i~leri Bakam Zorlu'nun bu konudaki demeci için bak.: Armao~lu, ayn~~eser, s. 481;
Zafer, 26 A~ustos 1958.
81 Bu ~antajlar için bak.: Yunan Kral~ndan Ba~kan Eisenhower'a 20 Eylül 1958 gtinlii
mesaj, p. 703-704; Ba~bakan Karamanlis'in NATO Genel Sekreteri Spaak'a yine 20 Eylül 1958
giinlü mesaj~, p. 704 (Editorial Note); 27 Eylül'de Dulles-Spaak görü~meleri, Memorandum of
Conversation, p. 710-711; Amerika'n~n NATO delegasyonundan Va~ington'a 28 Eylül günlii
telgraf, p. 712-713; 29 Eylül günü Dulles-Eisenhower görü~mesi, p. 715; Eisenhower'~n Yunan
Kral~ na 30 Eylül 1958 günlü mektubu, p. 717; Atina'da Riddleberger'den Va~ington'a 2 Ekim
günlü telgraf, p. 720; 4 Ekimde Kral Paul-Riddleberger görü~mesi, p. 725, 5 no.lu dipnotu. Bu
~antajlar öyle bir hale gelmi~tir ki, Yunan Kraliçesi Frederika, Amerika'da bulundu~u bir s~rada,
Amerika'n~n B.M. temsilcisi Henry Cabot Lodge'a 3 Kas~m 1958'de yazd~~~~bir mektupta,
Yunanistan'~n en kuvvetli diplomat~= Karamanlis oldu~unu, e~er Karamanlis hükümeti
dü~ecek olursa, Yunanistan'da Kral ve Kraliçe'den ba~ka, Bat~~ittifalun~~destekleyecek kimse
kalmayaca~~n~~söylemekterii: H.C. Lodge'dan Dulles'a 3 Kas~m 1958 günlü mektup, p. 735.
82 Amerika'n~n bu tutumu hemen bütün belgelerde yans~maktad~r. Bununla beraber, biriki örnek vermekle yetinelim: Riddleberger, Va~ington'a gönderdi~i 29 A~ustos 1958 tarihli
telgraf~nda, Amerika'n~n, ~ngiltere nezdinde te~ebbüste bulunup, adadaki Türk temsilcisine
geni~~yetkiler verilmeyece~i hususunda Yunanistan'a teminat verilmesini isterken (p. 699),
NATO Konseyi'ndeld müzakerelerde Amerika'n~n tarafs~z kalmas~n~~Yunanhlann ele~tirdi~ini
ve böyle devam ederse, Amerika'n~n Yunanistan kar~~s~ndaki tutumunun da giderek
savunulamaz hale gelece~ini bildirmekteydi (Riddleberger'den Va~ington'a 26 Eylül 1958 güldü
telgraf, p. 709). 29 Eylül 1958 günü Dulles ile Ba~kan Eisenhower aras~nda yap~lan görü~mede
de Eisenhower ~öyle diyordu: "Yunanistan. Perildes zamamndan beri, yani yüzy~llardan beri,
dünyada insan hürriyetinin ve demokrasinin lideri olmu~tur. K~br~s gibi, nisbeten küçük bir
sorundan dolay~~d~~lanacak (yani NATO'dan) olmas~, NATO'nun y~ k~lmas~~demek olacakt~r ki,
bu da do~ru bir ~ey olmaz~" demekteydi. Dahas~, D~~i~leri Bakan Yard~mc~s~~ Herter de
Riddleberger'e 2 Ekim 1958 günü gönderdi~i bir telgrafta, Yunanhlann ~ngiliz Plan~n~~kabul
etmesini tavsiye ediyor ve "Gerçekte bu plin, Yunanistan'~n K~ br~s ve K~br~s halk~~aç~s~ndan.
uzun
ç~karlar~na hiç bir zarar vermemektedir" (p. 722) diyerek "enosis" i savunur bir
tutum içine girmekteydi.
Belleten C. LX, 49
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Amerika'n~n, bu tutumu için gösterdi~i gerekçe, adadaki Rum ço~unlu~u dolay~s~yla, Yunanistan'~n i~birli~i sa~lanmad~kça, K~br~s sorununun çözümlenemeyece~i idi83. Fakat nedense Amerika adada bir de bir Türk toplumunun varl~~~n~~kabulde zorluk çekiyordu.
Buna kar~~l~k, Ingilizlerin Türkiye'ye daha yatk~n bir tutum içinde olduklar~~görülmektedir. Özellikle, Türkiye'nin 25 A~ustos'ta, 15 A~ustos Plâm'n~~
kabul etmesi, ~ngiltere'yi çok rahatlatm~~~görünüyor. Bu sebeple, Amerika,
Yunanistan lehine bir tutum al~p, 15 A~ustos Plân~'nda da Yunanl~lann istedi~i de~i~ikliklerin yap~lmas~n~~(Yunanl~lar, özellikle Türk temsilcili~i ihdas~na kar~~~ç~lun~~larchr) istedi~inde, ~ngiltere, "Esash de~i~iklikler yapmak,
bize Türk Hükümeti'nin de i~birli~ini kaybettirebilir"diye cevap vermi~tir84.
~~in daha da ilginci, ~ngiltere Sömürgeler Bakan~~Lennox-Boyd,
Muhafazakâr Parti'nin Blackpool Kongresi'nde 9 Ekim günü yapt~~~~konu~mada, K~br~s'tan "Türkiye'nin k~y~~ (offshore) adas~~"diye söz etmekteydi.
26 Eylül 1958 günü Dulles ile Selwyn Lloyd aras~nda New York'ta yap~lan
görü~mede ise, Selwyn Lloyd Yunanl~lardan ~ikayet ederek, Türkiye'nin,
K~br~s Ba~konsolosunu temsilci tayin etmekle bir jest yapt~~~n~, Yunanistan'~n
ise, Macmillan Plâm'na muhalefetini, Türklerin adada bir varl~~a sahip olmalanna dayand~rmas~n~n son derece ("most unfortunate") talihsizlik oldu~unu, böyle giderse, Türklerin tekrar "taksim" tezine dönebileceklerini söylemi~tir83.
Macmillan da Ba~kan Eisenhower'a yazd~~~~24 Eylül tarihli mektupta,
Türkiye'nin Macmillan Plân~'m kabul etmesinin, çok önemli oldu~unu,
Yunanhlann, Türkiye'nin bir temsilci tayin etmesine kar~~~glunalar~mn hiç
de gerçekçi olmad~~~n~, çünkü Türkiye'nin Kibris'la ilgisinin inkâr edilemeyece~ini söylemi~tir88.
Fakat, her ~eye ra~men, Yunanistan'~~15 A~ustos Plâm'na muhalefetten
vazgeçirmek mümkün olmad~. Ne var ki, Yunanistan bir kere daha ~antaj~n~~
oynayarak, Karamanlis 20 Eylül'de NATO Genel Sekreteri'ne ba~vurup,
~ngiltere'nin Macmillan Plân~'nda ~srar etmesinin, Yunanistan'~n NATO'daki
83 D~~i~leri Bakanh~~'ndan Atina Bilyükelçili~i'ne 27 A~ustos 1958 günlü telgraf, p. 697.
Telgraf yine Herter imzahyd~.
84 Selwyn Lloyd'dan Dulles'a 13 Eylül 1958 günlü mesaj, p. 701.
88 Memorandum of Conversation, p. 706-708.
86 Macmillan'dan Ba~kan Eisenhower'a 24 Eylül 1958 günlii telgraf, p. 705-706.
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durumunu de~i~tirebilece~i tehdidini savurdu. Yunanistan ~imdi, Macmillan
Plâm'mn uygulanmas~n~~önlemek için NATO'dan ç~ kma ~antaj~n~~ kullan~yordu.
Karamanlis'in bu tehdidi üzerine Genel Sekreter Spaak, 23 Eylül'de
Atina'ya gidip, Karamanlis ile görü~melerde bulunduktan sonra,
~ngiltere'nin, Macmillan Plân~'m 1 Ekim'den itibaren uygulamaktan vazgeçmesini ve ~ngiltere, Yunanistan ve K~br~s Türk ve Rum temsilcileri aras~nda, NATO'nun himayesinde toplanmas~n~~ teklif etti. Spaak bununla da
yetinmeyip, Macmillan Plân~'nda baz~~ de~i~iklikler yap~lmas~n~~öngören tekliflerde de bulundu. Buna göre, adadaki her iki toplumun da kendi meclisleri olacak, ortak sorunlar için tek bir meclis kurulacak ve toplumlar~ n liderleri ~ngiliz Valiye dan~~man olacaklard~".
Spaak'~n bu teklifleri, NATO Daimi Konseyi'nde 25 Eylül'de yap~lan toplant~da Yunanistan taraf~ndan kabul edilmekle beraber, Türk delegesi taraf~ndan reddedildi. Türk delegesi, Spaak'~~Yunan taraftar~~olmakla itham etmi~ti. Gerçekten, Spaak'~ n, Atina'y~~ziyaret etmesine kar~~l~ k Ankara'y~~ziyaret
etmemesi ilginçti.
Bu suretle, bir bak~ ma, konu ~imdi NATO'ya intikal etmi~~olmaktayd~ .
Bundan sonra NATO Konseyi'nde K~br~s sorunu, Spaak'~n te~ebbüsleri ile,
29 Eylül, 30 Eylül, 6 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde ele al~nd~.
~~in içine NATO'nun girmesi üzerine ~ngiltere, bir yandan 1 Ekim'den
itibaren Macmillan Plan~~uygulamrken, öte yandan da NATO müzakerelerine devam edilmesi fikrini ileri sürdü".
Bu s~ rada Amerika, ~ngiltere ile Yunanistan'~n bask~s~~ alt~nda kalm~~~görünüyor. Zira Yunanistan, hâlâ NATO'dan ç~ kma tehdidini sürdürüyor ve
Dulles da bu tehdidin "blöf' olmad~~~~inanc~ n~~ ta~~yordu". Bu sebeple,
NATO Konferans~~ (yap~ ld~~~~takdirde) bir tak~ m sonuçlara var~ rsa,
Macmillan Plân~'mn da buna göre tâdili görü~ünü ileri sürdü9°.
87 p. 704-705, editorial Note.
88 Dulles-Selwyn Lloyd görü~mesi,

Memorandum of Conversation, September 26, 1958, p.

707.
88 Boston'da Spaak-Dulles görü~mesi, Memorandum of Conversation, September 27, 1958;
p. 710-711.
90 Ayni görü~me, p. 711.
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Eylül sonundan itibaren Yunanistan'~ n bütün çabas~, Türkiye'ye, adada
temsil imkan~~veren 19 Haziran veya 15 A~ustos Planfrun, 1 Ekim'den itibaren uygulanmas~n~~engellemeye ve bu konuda da Amerika'n~n deste~ini sa~lamaya yönelirken, Amerika da ~ngiltere ile NATO aras~nda bocalamaya ba~lam~~~ve bu da Yunanistan'~n yakmmalarma sebep olmu~tur. Hatta Averoffa
göre, Spaak'~n plan~nda Türkiye'ye K~br~s'ta temsil hakk~~verilmesinin sorumlusu da Amerika idim.
Atina'n~n bu ~ikayetçi tutumundan Va~ington çok telâ~a kap~lmal~~ ki,
yine ayn~~2 Ekim günü Va.~ington'dan Atina'ya çekilen telgrafta, D~~i~leri
Bakan Yard~mc~s~~Herter, "Yur~anistan'm bir dostu" olarak söylemek istiyorum ki, diyerek, ~ngiltere'den, "Y~manistanin ihtiyaçlar~n~~sempatik bir ~ekilde gözönünde tutmas~n~~istediklerini" söyledikten sonra, gerek Yunan, gerek Türk temsilcilerinin, K~br~s'~n yönetiminde öyle "egemen" ("sovereign")
bir rol oynamayacaldarm~~belirtiyor ve daha önce yukarda da belirtti~imiz
gibi, Macmillan Plan~~için, "Gerçekte bu plan, Yunanistan'~n, K~br~s ve K~br~s
halk~~aç~s~ndan uzun vadeli ç~karlar~na hiç bir zarar vermemektedir" diyerek
Yunanistan'~n "enosis" davas~na s~rt veriyordu.
Gerek Macmillan ve gerek Spaak Plân~'nda Türkiye'ye, adada temsil
hakk~~verilmesi, Yunanistan'~ n, NATO Konferans~~konusunda gerilemeye
sevketti~i gibi, ~imdi tamamen taktik de~i~ tirerek, Macmillan Plan~.= müzakeresinden önce, K~br~s'ta ba~~ms~zl~k için plebisit yap~lmas~~ilkesihin kabulünü istedi93. Esas~ nda, Makarios, 29 Eylül'de Atina'daki ~ngiliz
Büyükelçili~i'ne yapt~~~~bir teklifte, Macmillan Plân~ 'na göre, 7 y~l sürecek
olan özerklik yönetiminden sonra adaya tam ba~~ms~zl~k verilmesini teklif
etmi~tim.
Ne var ki, Yunanistan'~n ba~~ms~zl~ k için plebisit yap~lmas~n~ , her türlü
müzakerenin ön ~art~~olarak öne sürmesi, Va~ington taraf~ ndan destek görmedi93.
Amerika, Yunanistan'~, de~i~tirilmi~~Macmillan Planfna iknaya çal~~~rken96, Türkiye de 7 Ekim'de Amerika'ya adeta "ültimatom" niteli~inde bir
91 Riddkberger'den Va~ington'a 2 Ekim 1958 günlii telgraf, p. 719-721, 5 no.lu dipnotu.
" Bakan Yard~mc~s~~Herter'in imzas~~ile çekilen telgraf~ n metni: p. 721-722.
" Atina Bilyilkelçili~i'nden Va~ington'a 2 Ekim 1958 gih~lii telgraf, p. 719-721.
94 p. 720, 4 noiu dipnotu.
" Vasington'da Herter'den Mina'ya 3 Ekim günlü telgraf, p. 725-728.
96 Bak.: Atina'dan Va~ington'a 4 Ekim 1958 günlü telgraf, p. 725-728.
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bildirimde bulundu. Türk D~~i~leri Bakanl~~~~Genel Sekreteri, Amerikan
Büyükelçisi'nin deyimi ile, Türkiye'nin "son sözünü" söylemek üzere, 7 Ekim
ak~am~~Büyükelçiyi Bakanl~~a davet etti97. Büyükelçiye ~u dört nokta tebli~~
edildi:
Türkiye, adadaki temsilcisinin yetkilerini azaltan Spaak Plân~'n~~kabul
etmemektedir.
Adan~n nihai statüsünün müzakere zaman~~ ~imdi de~ildir. Kald~~ ki,
nihai statü konusunda Türkiye ile Yunanistan aras~nda derin görü~~farkl~ l~~~~
vard~ r. Bu sebeple, Macmillan Plân~~ çerçevesinde, önce adada bugünkünden
daha iyi bir atmosfer yarat~lmal~d~r.
Yunanistan'~ n ve Spaak'~n teklif etti~i gibi, NATO Konferans~ 'na
Fransa ve ~talya'n~n gözlemci olarak kat~lmalar~ n~~ Türkiye kabul edemez.
Çünkü bu iki devletin K~br~sla hiç bir ilgileri yoktur.
Türk Hükümeti, ~ngiliz plân~na teklif edilecek de~i~iklikleri, gerekli
oldu~u ölçüde kabul eder.
Bu hususlar~~bildirdikten sonra, Genel Sekreter Melih Esenbel ~u hususlar~~belirtti: Türkiye, NATO'nun, Yunanistan taraf~ ndan, kendisine kar~~~bir
bask~~arac~~ olarak kullan~lmak istendi~ini görmektedir. Bu sebeple, Türkiye,
NATO'nun yeni bir Birle~mi~~Milletler olmas~n~~arzu etmemektedir. Türkiye,
Yunan ~antaj~n~n, kendisini B. M. veya NATO kerpeteninin iki pençesi aras~na almas~na izin vermeyecektir.
Bununla beraber, K~br~s sorunu NATO'nun Daimi Konseyi'nin 25 Eylül,
30 Eylül, 6 Ekim, 17 Ekim, 23 Ekim ve 29 Ekim toplant~lar~ nda müzakere
edilmi~tir. Konsey, 13 Ekim günlü toplant~s~ nda, ~ngiltere, Türkiye ve
Yunanistan ile, tarafs~z bir NATO üyesinin kat~l~m~yla ve NATO himayesinde,
bir K~br~s konferans~~düzenlenmesi karar~n~~ alm~~~ve 17 Ekim günlü toplant~da da, ~ngiltere, Türkiye ve Yunanistan temsilcilerinin Konferans toplat~lar~ n~ n Brüksel'de yap~lmas~n~~ kabul etmi~tir. 23 Ekim toplans~nda da Türkiye
daimi delegesi Selim Sarper, Türkiye'nin K~br~s için bir NATO Konferans~ n~~
kabul etti~ini resmen bildirmi~tir. Yunan delegesi Melas ise, Yunanistan'~ n
97 Bu görü~me için bak.: Ankara'dan Va~ington'a 7 Ekim 1958 günlü telgraf, p. 729-730.
~unu da belirtelim ki, Amerikan Büyükelçisi Warren, 6 Ekim 1958 günü Istanbul'a giderek
Ba~bakan Menderes ile görü~mek istedi~inde, kendisi kabul edilmedi~i gibi, bir hayli sert
muameleye de maruz kalm~~t~ r. Bak.: Ankara'dan Va~ington'a 6 Ekim 1958 gönlü telgraf, p. 727728.
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böyle bir Konferans~~kabul etmeyece~ini, lâkin konunun Yunan kabinesi taraf~ndan müzakere edilmekte oldu~unu bildirmi~tir".
Makarios ise, 26 Ekim'de, NATO himayesinde bir Milletleraras~~
Konferans veya bir NATO Konferans~n~~ kabul etmedi~ini aç~ klam~~t~ r.
Makarios'a, EOKA lideri Tethi~çi Grivas'~n bask~~yapt~~~~belirtilmekteydigg.
Makarios'un, 29 Eylül'de "Ba~~ ms~z K~br~s" tezini ortaya att~~~n~~ hat~rlatal~ m.
Yunan Hükümeti, NATO Konferans~ 'na kat~lmayaca~~n~~ ilk önce
Amerika'ya bildirmi~ tir. Gerekçesi de ~uydu: ~ngiliz ve Türk hükümetleri,
Yunanistan'~ n son olarak, her türlü müzakereden önce, ba~~ms~zl~k için plebisit teklifini kabul etmedikleri gibi, ~ngiltere Sömürgeler Bakan~~ da
K~ br~s'tan "Türkiye'nin k~y~~adas~ " diye söz etmi~ tiri". Bu ~artlarda
Konferans~n ba~ar~s~zl~~a u~rayaca~~~kesindir.
Yunanistan, NATO Konferans~n~n akim kalmas~~sorumlulu~unun kendi
üstüne y~ k~lmas~n~~önlemek için de, Amerika'n~n NATO'da yard~m~ n~~istemi~tir. Yunanistan'~n bu iste~ini de Dulles'~n olumlu bir ~ekilde kar~~lad~~~~
görülmektedirm.
Yunanistan, K~br~ s konusundaki NATO Konferans~ 'na kat~lmayaca~~n~,
resmen, NATO Daimi Konseyi'nin 29 Ekim günlü toplant~s~nda aç~klam~~t~r.
~ ngiltere Ba~bakan~ na göre, Yunanistan'~ n bu olumsuz tutumunda
Makarios'un etkisi vard~ i°2. Makarios'un da EOKA lideri Grivas'~ n bask~s~ na
boyun e~di~ini daha önce belirtmi~tik. K~sacas~, Yunan Devleti, politikas~ n~~
bir tethi~~liderinin görü~üne göre düzenlemi~~olmaktayd~ .
Böylece, NATO'nun, K~ br~ s sorununa çözüm bulmak için aylardan beri
harcad~~~~çabalar, Yunan politikas~n~ n her gün de~i~en taktik ve kaprislerinin kurban~~ olarak, ba~ar~s~zl~~a u~ramaktayd~.
4. K~ br~s Sorunu Birle~mi~~Milletler'de
~ ngiltere, Macmillan Plân~ 'n~ n de~i~tirilmi~~ ~ekli olan 15 A~ustos
Plân~'n~~aç~ klad~~~~gün, Yunanistan da K~ br~s sorununu Birle~mi~~Milletler'e
98

p. 730, Editorial Note.
p. 732, 2 no.lu dipnotu.
100 Atina'dan Va~ington'a 25 Ekim 1958 günlü telgraf, p. 731-732; ayr~ca bak. Atina'dan
Va~ington'a 10 Kas~ m 1958 günlü telgraf, p. 736-737.
1°1 Bak.: Dulles'dan Londra Büyükelçili~ine 31 Ekim 1958 günlü telgraf, p. 734.
102
Ba~bakan Macmillan'dan Ba~ kan Eisenhower'a 27 Ekim günlü mektup, p. 732-733•
99
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götürmü~~ve Genel Kurul'un 22 Eylül 1958 günlü toplant~s~nda K~br~s sorunu gündeme al~ narak, Birinci Komisyona (Siyasi Komisyon) havale etmi~tir. Birinci Komisyon konuyu, 25 Kas~ m - 4 Aral~k 1958 günlerinde müzakere
etmi~tiri°3.
Yunanistan Birle~mi~~Milletler'e bu sefer, "K~br~s halk~" için "self-determinasyon" iste~i ile de~il, sonunda ayn~~kap~ya varacak olan, "enosis" ve "taksim"in yasakland~~~, "Ba~~ms~z K~br~s" veya "K~bns'~n Ba~~ms~zl~~~" tezi ile
gitmi~tir. D~~i~leri Bakan~~Averoff, Atina'da Riddleberger ile yapt~~~~uzun bir
konu~mada, ba~~ms~zl~k konusundaki görü~lerini Türkiye'ye de bildirdiklerini, ba~~ms~zl~k anayasas~nda K~br~ s Türklerine hükümette nüfuslan oran~nda bakanl~k verilece~ini, K~br~s Türk toplumuna az~nl~k haklar~n~n garantisi olarak, nüfuslan oran~ nda parlâmentoda temsil imkân~~sa~lanaca~~n~,
bunun yan~nda, adada ~ngiltere ve NATO'ya üs verilerek az~nl~k haklar~n~n
garanti alt~na al~naca~~n~~bildirmi~~ve Amerika'n~n, Birle~mi~~Milletler koridorlarmda hiç de~ilse tarafs~z davranmas~n~~istemi~tirl". Averoffa göre,
Makarios, "enosis" ten vazgeçerek "ba~~ ms~zl~~~" desteklemekle büyük tâviz
(!) vermi~~olmaktayd~.
Her zaman oldu~u gibi, Amerika'n~n Atina Büyükelçisi Riddleberger,
Amerika'n~n Birle~mi~~Milletlerde tarafs~z kalmas~~hususundaki Yunan iste~ini hararetle desteklemi~ tir. Çünkü, Amerika, daha ba~~ndan itibaren bu
"ba~~ms~z K~br~s" fikrine kar~~~ç~ kmaktayd~. Bundan dolay~~Yunanistan, ba~~ms~zl~~~n Birle~mi~~Milletler garantisi alt~nda olaca~~n~~ileri sürerek, Türk
toplumuna tan~nacak az~nl~k haklar~n~n da bu garanti kapsam~na girece~ini
iddia ediyordu.
Yunanistan'~n Amerika'dan tarafs~zl~k iste~ine kar~~l~ k, ~ngiltere de
Amerika'dan, birlikte hareket ederek, Amerika'n~n, ~ngiltere'nin teklif edece~i, NATO Konferans~~çerçevesinde müzakerelere devam tezini desteklemesini istemekteydi".
Geli~ melerin Ankara cephesine gelince: Ankara'daki Amerikan
Büyükelçili~i'nin kanaatine göre, herhangi bir plân~ n yürüyebilmesi için, her
~eyden önce, adada EOKA tethi~inin önlenmesi gerekliydi. E~er, ~ngiltere,
103 Bu müzakereler için bak.: Fahir Arrna~olu, K~br~s meselesi, s. 498-503.
10-~~ Atina'dan Va~ington'a 10 Kas~m 1958 günlü telgraf, p. 736-739.
'"~~11 Kas~m 1958 günü Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~ 'nda yap~lan ~ngiliz-Amerikan
görü~meleri: Memorandum of Conversation, p. 739-741.
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ortaya att~~~~plan~~uygulamakta ba~ar~s~zl~~a u~rarsa, K~br~s ~ngiltere için
yeni bir "Filistin"olurdu. Ayr~ ca, Türk Hükümeti, Birle~mi~~Milletler'de nas~l
bir tutum izleyece~ini aç~ klamakla beraber, Türk Hükümeti, Birle~mi~~
Milletler müzakereleri öncesi adada yeni durumlar ("excitement") yaratabilirdi. Ba~~ms~zl~ k konusunda ise, Türkiye'nin birinci derecedeki endi~esi
Anadolu'nun güvenli~i, ondan sonra da adadaki Türk toplumunun korunmas~d~r. Halbuki, Yunanistan'~n ba~~ms~zl~k ilkesi, her iki bak~mdan da "ki~~t üstünde garantiler"den ibarettir ve bu sebeple de kabul edilemez niteliktedir. Ve yine bu sebeple, Türkiye Macmillan Plân~'n~~ desteklemektedir.
Çünkü, bu plan, hiç de~ilse 7 y~l için ~ngiltere'nin adada kalmas~n~~öngürdü~ü gibi, yine bu Plan gere~ince Türkiye, adada resmi bir temsilciye sahip
olmalda adaya ayak basm~~~olacakt~ r. Nihayet, Lennox Boyd'un 9 Ekim'deki
Blackpool konu~mas~~da, Türkiye'nin "taksim" tezinin desteklenmesinden
ba~ka bir ~ey de~ildir".
Ankara'daki Amerikan Büyükelçili~i'nin, bu tamamen Türkiye'ye destek
veren görü~lerinin Va~ington'da pek de benimsenmedi~i anla~~l~yor. Çünkü,
18 Kas~m'da Va~ington'da Zorlu ve Dulles heyetleri aras~nda yap~lan bir toplant~dam, Dulles'~ n tutumu hiç de Türkiye'ye destek veren bir nitelikte olmam~~ ur. Zorlu'nun, Türkiye'nin üçlü müzakerelere devam görü~ ünü
Amerika'n~ n destekleyece~ini ümit etti~ini söylemesi üzerine, Amerikan
D~~i~leri Bakan~ , sorunun Birle~mi~~Milletler'de çözülemeyece~i, sunulacak
çe~idi karar tasar~lar~~ kar~~s~nda da Amerika'n~ n nas~l bir tutum alaca~~n~n
henüz belli olmad~~~~cevab~n~~vermekle yetinmi~ tir. Ayr~ca, Dulles, Birle~mi~~
Milletler'de "ba~~ ms~zl~ k" ilkesini kapsayan bir karar~~ önlemenin de kolay
olmayaca~~n~~belirtmi~tir. Toplant~da haz~ r bulunan Bakan Yard~mc~s~~
Rountree'nin de "ba~~ms~zl~ k" konusundaki ifadesi de, Dulles'inkinden farkl~~
olmam~~ur.
Bu toplant~ da, Zorlu'nun, Yunanistan'~ n yapt~~~~bir teklifin Türkiye taraf~ndan kabul edilmesi halinde, Yunanistan'~ n hemen bu tekliften vazgeçti~ini, "taksim" in de Yunanistan taraf~ndan teklif edildi~i halde, ~ngiltere ve
Türkiye'nin bu teklifi kabul etmesi üzerine, Yunanistan'~n bundan hemen
vazgeçti~ini söylemesi ise, Amerikal~lar üzerinde hiç bir etki yapmam~~t~r.
1°6 Ankara'dan Va~ington'a M Kas~ m 1958 günlii telgraf, p. 741-743.
1°7 Memorandum of Conversation, November 18, 1958, p. 745-747.
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Birle~mi~~Milletler müzakerelerine gelince: Genel Kurul'un Birinci
Komisyonu'nda 25 Kas~m'da ba~layan müzakereler, 4 Aral~ k 1958'de, ~ran
karar tasans~mn kabulü ile sona ermi~tir. Buna göre, nihai çizümü de gözönünde tutmak üzere, ~ngiltere, Türkiye ve Yunanistan ile, K~br~s'taki iki toplum temsilcilerinin de kat~lmas~yla müzakereler yap~lmas~, K~brishlarm
kendi kendilerini yönetmelerinin geli~tirilmesi ilkesinin de gözönünde tutlmas~~tavsiye edilmekteydi".
Birinci Komsiyon'un bu karar~na, Amerika ve Türkiye olumlu oy verirken, Yunanistan olumsuz oy vermi~tir.
Birinci Komisyon'un 4 Aral~ k tarihli karar~, 5 Aral~ k'ta Genel Kurul'da,
küçük bir ilave ile aynen kabul edilmi~tir. ilave ise, Genel Kurul'un 26 ~ubat
1957 ve 1013 (XI) say~l~~karar~~olup, "bar~~ç~, demokratik ve adil" bir çözüm
için taraflar~n çabalar~n~n devam etmesini istemekteydi.
Kabul edilen kararlar, herhangi bir plan~n müzakeresinde söz etmiyordu. Dolay~s~yla bu, ~ngiltere için bir ba~ans~zlik say~labilirdi. Keza Türkiye
için de. Ne var ki, Türkiye, i~in ba~~ndan beri üçlü müzakerelerde ~srar etmekteydi ki, ~imdi B.M. bu ilkeyi kabul ediyordu.
Buna kar~~l~ k Yunanistan, bu B.M. toplant~s~ndan ne "self-determinasyon" ve ne de "ba~~ms~zl~k" için somut bir karar ç~karamam~~t~.
Bununla beraber, B.M. müzakereleri Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine
yalda~t~rd~.
5. Zürich ve Londra Anla~malar~~
Averoff ve Zorlu, 4 Aral~k 1958 ak~am~, Genel Kurul'un 1013 (1957) say~l~~karar~~çerçevesinde, bir "kompromi", yani bir uzla~ma formülü için görü~meler yapmaya karar verdiler".
Bundan sonra Averoff ve Zorlu, Paris'te 16-18 aral~ k 1958 günlerinde
yap~lan NATO Bakanlar Konseyi toplant~s~~vesilesiyle, 18 Aral~ k'ta biraraya
geldiler. Bu toplant~ n~n havas~ n~~ yans~tan ilginç bir olay ise, Zorlu ve
Averoffun iste~i üzerine, K~br~s'taki ~ngiliz valisinin, ölüme mahküm edilmi~~
iki K~br~sl~~ Rum tethi~çinin ölüm cezalar~n~~hapse çevirmesidirn°. Bunun
108 Fahir Armao~lu, K~br~s Meselesi, p. 502-503.
1°9 p. 752. Editorial Note.
Ito p. 754 3 no• lu dipnotu.
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üzerine EOKA'da 24 Aral~k'ta ~ngilizlere kar~~~yürüttü~ü tethi~te, ate~kes ilan
etmi~tir. ~ngiltere de bunu cevaps~z b~ rakmam~~, 30 Aral~k'ta, ölüme mahküm edilen 4 EOKA tethi~çisinin idam cezalar~n~~hapse çevirmi~ dili.
Averoffun Atina'daki Amerikan Büyükelçisi' ne söyledi~ine göre, Zorlu
geçici bir çözüm yerine, kesin bir çözüm istemekteydi ve yine Averoffa göre,
Türkler bir çözüm istemekte samimiydiler. Keza, her iki taraf da "enosis"
veya "taksim" istemiyordu. "Ba~~ms~zl~k" tek
Yine Averoff un belirtti~ine göre, kendisi ve Zorlu yak~nda ~sviçre'de
gizli olarak biraraya geleceklerdi; fakat ~ngiltere'nin nas~l bir tutum alaca~~~
önemliydi.
Bu ilk uzla~madan sonra, müzakereler Ankara'ya intikal etmi~tir.
Ankara'da Türk Hükümeti ile Yunan Büyükelçisi Pesmazo~lu aras~nda 28
Aral~k 1958'de ba~layan müzakerelerde, Türkiye'nin üzerinde durdu~u hususlar, Ba~~ms~z K~ br~s'ta Türkiye'ye üs verilmesi, K~br~ s Türk Toplumunun
haklar~~ve güvenli~i için garantiler, Türk Toplumunun hükümette, memuriyetlerde ve iç güvenlik kuvvetlerinde temsil edilmesiydi. Bu hususlar~n müzakeresi Ankara'da 4 Ocak 1959'da tamamlanm~~t~r'''.
Averoff ile Zorlu aras~nda müzakereler yap~lmas~na ~ngiltere, 17 Ocak
1959'da ye~il ~~~k yakm~~~ve destek vermi~tir. Macmillan, her iki d~~i~leri bakan~na ba~ar~lar dilemekteydi. Yaln~z, Macmillan'a göre, Türkiye ve
Yunanistan önce K~br~s'~n iç statüsünü kendi aralar~nda tespit ettikten sonra,
d~~~sorunlar, yani antla~malar ve garantiler konusu üçlü müzakerelerde tart~~~lmahyd~~1'4.
Bu arada ~unu da belirtelim ki, Türkiye, "Ba~~ms~z K~br~s" ilkesini benimserken, "adan~n ba~~ms~zl~~~"m kabul etmi~, yoksa "halk~n ba~~ms~zl~~~"ndan söz etmemi~ ti. Türkiye için söz konusu olan "Independent Cyprus"
idi"5.
n~~p. 755, editorial Note.
Atina'dan Va~ington'a 24 Aral~k 1958 giinlü telgraf, p. 755-756.
113 p. 757, 3 no.lu dipnotu.
114 Ba~bakan Macmillan'dan Dulles'a 17 Ocak 1959 günlü mesaj, p. 757-759.
115 Bak.: Averoff-Zorlu görü~meleri için Paris'ten Va~ington'a 19 Aral~ k 1958 günlii telgraf,
p. 753.
112
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Türk-Yunan müzakereleri 31 Ocak 1959'a kadar devam etti. Bunun
üzerine, 31 Ocak 1959'da, iki taraf ba~bakanlar~n~n biraraya gelmelerine karar verildi116.
Geli~melerin bundan sonras~~için Amerikan belgeleri fazla bir bilgi vermemektedir. Türkiye ve Yunanistan Ba~bakanlar~~Menderes ve Karamanlis
aras~nda Zürich'te 6-11 ~ubat 1959 günlerinde yap~lan müzakerelerde,
"Zürich ve Londra Anla~malar~" ad~ n~~ alan 7-18 ~ubat 1959'daki Londra
Konferans~'nda da son ~eklini bulan anla~malar imzalanm~~urw.
Gerek Averoff ile Zorlu aras~ndaki ikili temaslardan ve gerek Zürich ve
Londra toplant~lar~nda olan bitenlerden, ~ngiltere'nin Amerika'y~~devaml~~
olarak haberdar etti~i anla~~lmakta ise de, Amerikan belgeleri bu konuda
fazla bilgi ihtiva etmemektedir.
6. K~br~s Cumhuriyeti ve Amerika
Zürich ve Londra anla~malar~ndan sonraki döneme ait olarak yay~nlanm~~~olan belgeler, esas itibariyle, Amerika'n~n Lefko~e Ba~konsoloslu~u ile
Va~ington aras~ndaki yaz~~malara ait bulunmakta ve bu yaz~~malarda da, yine
esas itibariyle, K~bns'~n içindeki geli~melere de~inilmektedir. Bu geli~meler,
K~br~s Cumhuriyeti'nin Anayasas~'n~n haz~rlanmakta oldu~u dönemle ilgili
bulundu~undan, bir geçi~~döneminin bütün kan~~kl~klann~~yans~tmaktad~r.
Bunlar~n baz~lar~, K~br~s Cumhuriyeti'nin bundan sonraki, ilk y~llann~n krizlerinin tohumlar~n~~ ta~~maktad~r. Meselâ, "enosis" fikrini terketmemi~~olan
ve Zürih ve Londra anla~malarma cephe alan Grivas ile, sözde istikrar unsuru olmak isteyen Makarios aras~ ndaki mücadele gibi. Keza, K~br~s
Rumlar~mn ço~unlu~unun "enosis" ten vazgeçmeyip, Makarios'a bask~~yapmalar~. Ayr~~belediyeler konusunda Rum taraf~n~n, bu belediyelerin yetki s~mrlann~n "idari" olarak çizilmesi görü~üne kar~~, Türk taraf~n~n, bu belediyelere "co~rafi" s~n~rlar~n çizilmesini istemesi gibi....
116 p. 763. 3 no.lu dipnot.
117 Söz konusu belgeler 4 tanedir: 1) K~br~s Cumhuriyeti'nin temel yap~sma dair anla~ma;
2) K~br~s Cumhuriyeti ile Türkiye, Yunanistan ve ~ ngiltere aras~nda Garanti Antla~mas~ ; 3)
Türkiye, Yunanistan ve K~br~s Cumhuriyeti aras~nda ittifak Antla~mas~; ve 4) ~ ngiltere
Hükümeti'nin K~ br~s'a ba~~ms~zl~ k 'erdi~ine dair 17 ~ubat 1959 günlü Deklârasyonu. Bu
belgelerin metinleri için bak.: Conference on Cyprus (Documents signed and initialled at
Lancaster House on February 19, 1959) Cn~nd. 679, London, HMSO, 1959 American Foreign
Policy: Current Documents, 1959, Washington, D.C., Government Printing Office, 1963;
Department of State Publication No. 7492, p. 765-775. Türkçe metinler için bak.: Murat Sar~ca,
Erdo~an Teziç, Özer Eskiyurt, K~ br~s Sorunu, ~stanbul, Hukuk Fakültesi yay~n~, 1975, s. 262-268.
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Bunlar~n ayr~nt~lar~na girmiyoruz. Çünkü, Va~ington'da 4 ~ubat 1960'da
yap~lan Milli Güvenlik Konseyi'nde müzakere edilip, 9 ~ubat 1960 günü
Ba~kan Eisenhower taraf~ndan onaylanan "Amerika Birle~ik Devletleri'nin
K~br~s Politikas~" ba~l~kl~~ uzun bir raporun baz~~ k~s~mlar~ , K~br~ s
Cumhuriyeti'nin siyasal sorunlar~~ve gelece~i bak~m~ndan ilginç tespit ve
tahminler ihtiva etmektedirm. Bunlar~n baz~~vurucu olanlar~m belirtmeyi
tercih ediyoruz. ~öyle ki:
K~br~s, Türk-Yunan ve ~ngiliz-Yunan münasebetlerinin tehlikeli bir
~ekilde bozulmas~na ve Do~u Alcdeniz'deki NATO i~birli~inin sars~lmas~na
sebep olmas~~dolay~s~yla, Amerika için önemli bir konu olmu~tur. K~br~s'ta
var~lan uzla~ma, çökecek olursa, bu, hem Yunanistan'daki Bat~~taraftar~~hükümet için felâketli sonuçlar do~urabilir ve hem de Türk Hükümeti için
ciddi sonuçlar do~urarak, Türk-Yunan münasebetlerine zarar verebilir. ~~~bu
kadarla da kalmaz, yeni bir kar~~~kl~k ve ~iddet dönemi, K~br~s Rumlar~ n~n
"enosis" istekleri ile Türklerin "taksim" isteklerini yeniden uyand~rabilir.
K~br~s'~n temel stratejik önemi, adadaki ~ngiliz üsleri ve bunlar~n Orta
Do~u ve Alcdeniz'deki askeri harekât bak~m~ ndan haiz olduklar~~önem dolay~s~ylad~r. K~br~s'taki ~ngiliz üsleri, Amerika'n~ n muhtemel Orta Do~u harekât~mn dayana~~~olaca~~~gibi, Türkiye'deki Adana Üssü için de bir destek görevi yapacakt~r.
K~br~s'~n bir ba~ka bak~ mdan önemi de, Amerika'n~n adada sahip oldu~u telekomünikasyon tesisleri dolay~slylad~ r. Çünkü bu komünikasyon tesisleri, yabanc~~yay~nlar~ n dinlenmesi ve bizim de istihbarat bilgileri toplamam~za yaramaktad~r"9. Bu tesislerin ba~ka bir yere nakli, paraya ve zamana
malolaca~~~gibi, bölgede bu tesisler için adadan daha uygun bir yer yoktur.
na National Socurity Council report: Statement of U. S Policy Toward Cyprus,
Washington, February 9, 1960, Kulland~~~= kaynak, p. 819-828.
119 Zürich ve Londra Anla~malar~n~ n unzas~ndan sonra, Amerika hemen harekete geçip,
yeni K~br~ s yönetiminin de bu komilnikasyon tesislerinin devam~n~~kabul etmesini sa~lamaya
çah~m~~t~r. Bu konuda bak.: Bakan Yard~mc~s~~Herter'den K~br~s Ba~konsoloslu~u'na 25 ~ubat
1959 giinlü telgraf, p. 772; Londra Büyükelçili~inden Va~ington'a 26 ~ubat 1959 günlii telgraf,
p. 774-775; Lefko~e Ba~konsoloslu~u'ndan Va~ington'a 6 Mart 1959 günlü telgraf, p. 780;
Lefko~e Ba~konsoloslu~u'ndan Va~ington'a 14 Nisan 1959 giinlii telgraf, p. 782; Lefko~e
Ba~konsoloslu~u'ndan Va~ington'a 21 Ekim 1959 günlü telgraf, p. 795-797; Söz konusu
telekomünikasyon tesisleri, FBIS dinleme istasyonu, röle istasyonlar~, Amerika'n~n Sesi Radyosu
olup, bir de Cyprus mines Corporation vard~ . (Bak.: Lefko~e Ba~konsoloslu~u'ndan Va~ington'a
6 Mart 1959 giinlii telgraf, p. 780). Amerika bu kolayhklar~~sa~lamak için, Makarios'a bir tak~m
ekonomik yard~m vaadlerinde de bulunmu~tur. Bak.: p. 795, no.lu dipnotu.
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Asya-Afrika grubu devletlerinin Birle~mi~~Milletler'de K~br~s için selfdeterminasyon ilkesini destekledikleri gözönüne al~n~ rsa, K~br~s Cumhuriyeti
NATO ile bu Blok aras~nda bir köprü olabilir ve K~br~s ba~~ms~z bir d~~~politika izleyebilir. (Ne hayal!). ~üphesiz Sovyet Bloku da, hem askeri tesisleri ve
hem de telekomünikasyon tesislerini yak~ ndan gözetleyebilmek için, hemen
elçilik açacaklard~r.
K~br~s halk~n~n tarihte Amerika ile öyle yak~n ba~lar~~ olmam~~t~ r.
Kald~~ki, Amerika'n~ n, K~br~s halk~n~ n self-determinasyon isteklerini desteklememesi de bu halk~n k~zg~nl~~~na sebep olmu~tur. Fakat ~imdi bu tutum
yava~~yava~~kaybolmaktad~ r ve bu sebeple de K~br~ s hükümeti Amerika ile yak~ n münasebetler arayacakt~ r. Bu suretle Amerika, ~ngiltere'ye kar~~~bir
denge unsuru olacakt~ r. Bununla beraber, gerek Türk, gerek Rum toplumlar~, Amerika'n~n di~er taraf~~ tuttu~u duygusuna kap~lmaktan geri kalmayacaklard~r.
Zürich ve Londra Anla~malar~, nüfusun be~te dördünü te~kil eden
Rum ço~unlu~u ile, be~te birini te~kil eden Türk az~nl~~~~aras~ndaki tarihi
ayr~l~~~, nazik ve karma~~k bir ~ekilde dengelenmi~~bir hükümet yap~s~~içinde
de "müessesele~tirmi~" bulunmaktad~ r yeni K~br~s Cumhuriyeti'nin bir
"K~br~s Milliyetçili~i" yaratabilece~ine dair hiç bir i~aret yoktur. Son y~llar~n
devaml~~gerginli~i, ~l~ ml~~ K~br~sl~lan dahi, a~~ nc~~ liderlerin kontrolü alt~na
sokmu~tur.
K~bns Türk Toplumu, siyasal bak~mdan, Rumlardan daha homojen ve
disiplinlidir ve bu sebepten de Türk hükümetinin liderli~ine tabi olmas~~ beklenir. Buna kar~~l~k, Rum toplumu, kendi içinde bölünmü~~durumdad~ r ve
özellikle K~br~s komünistleri dolay~s~yla, Makarios'un birle~tirici ve bir istikrar faktörü olmas~~çok güçtür.
EOKA'n~n eski lideri Grivas, ~u anda Yunanistan'a dönmü~~bulunmakla beraber, Yunanistan'~ n K~ br~s politikas~n~~kan~unc~~bir rol oynayabilir.
Kendisini, esas itibariyle, Girne Piskoposu etraf~nda toplanm~~~küçük bir
grup destekliyorsa da, ba~~ms~zl~ k mücadelesinin efsanevi kahraman~~olarak
ilân edilmesini ve ba~~ms~zl~~~~ enosis için sadece bir ad~m olarak gören
K~br~s Rumlar~n~n ço~unlu~unun bu havas~n~~Grivas kullanabilir.
K~br~s sorununun bugünkü çözümüne Karamanlis s~k~~ s~k~ya ba~lanm~~~görünüyor ve ~imdiye kadar Karamanlis'in Grivas'a olan etkin muhalefeti
ba~ar~l~~olmu~tur. Fakat Karamanlis Hükümeti dü~er ve yerine, bugünkü çö-
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zümü kabullenmeyen ve çözüme kar~~~olan unsurlar gelecek olursa, adada istikrar imUnlar~~iyice zay~flar ve durum süratle kötüye gider.
Bu de~erlendirmelerin üzerinden ancak üç y~l geçtikten sonra, bu de~erlendirmede ileri sürülen ihtimal ve hatta korkular~n gerçekle~mesi, ~u sorulara gerekçe olmuyor mu? Özellikle, Amerika'n~ n Yunanistan'a a~~rl~k veren politikas~, hatalar~ n ba~l~ca kayna~~n~~ te~kil etmemi~~midir? Keza, bugünkü, yani günümüzdeki durumda dahi, Amerika hatalar~n~~devam ettirmiyor mu?
Son bir nokta olarak, Yunanistan'~n, bütün bu geli~meler içinde izlemi~~
oldu~u ~antaj, yani NATO'dan ç~ kma tehditlerine de de~inmek gerekir.
Bizim bu belgeler üzerinde yapt~~~ m~z tespitlere göre, Ocak 1958 - Ekim
1958 aras~ ndaki on ayl~k sürede, Yunanistan 12 defa NATO'dan ç~kma tehdidinde bulunmu~tur. Bu tehdit ve ~antajlarm 8 tanesi dolays~z ve aç~k olarak
yap~ lm~~, 4 tanesi de üstü kapal~~ ve dolayhd~ r. Bu ~antajlara yeri geldikçe de~indik.
Yunanistan'~n bugün de, sadece K~br~s de~il, genel Türkiye politikas~ nda
da ayn~~ ~antaj yolunu izlemekte oldu~u görülmektedir. Ne var ki, inceledi~imiz dönemde bu ~antaj ve tehdit politikas~n~~Amerika'ya dayanarak yürütmeye çal~~~ rken, bugün bu politikas~~ için, Amerika'n~ n yan~ nda, yeni ve a~~rl~ kl~~bir faktör olarak Avrupa Birli~i'ni de kullanmaktad~r. Ba~ar~l~~ oldu~u
inkar edilemez. Çünkü, 1958-59'da oldu~u gibi, bugün de Türkiye'nin özellikle ekonomik güçlüklerinden ve iç istikrar sorunlar~ ndan yararlanmaktad~ r.
1974 K~br~s Harekat~~ s~ ras~ nda Yunanistan NATO'dan ç~ karak nihayet
blöflerini bir gerçek haline getirmi~tir. Ne var ki Yunanistan'~n NATO'ya dönü~üne "evet" demi~tin Türkiye, ne K~br~s konusunda, ne Ege Adalar~ 'n~ n silahland~ r~lmas~, Ege'de karasular~~ve k~ t'a sahanl~~~~ve nihayet ne de Bat~~
Trakya Türkleri için, hiç bir taviz almadan ve herhangi bir antla~ma
(anla~ma de~il) yapmadan, 1980 y~ l~~ sonunda Yunanistan'~ n bugün
Türkiye'ye kar~~~izlemekte oldu~u politika ve Türkiye'nin ç~ karlar~ na mütemadiyen çelme takmas~, Türkiye'nin yapm~~~oldu~u bu vahim hatan~ n bir
ödülü (!) dür. Türkiye'nin 1980'de yapm~~~oldu~u bu hata, bütün
Cumhuriyet döneminde d~~~politikada yap~lan en büyük hatad~ r. Türkiye bu
hatay~~çok pahal~~bir ~ekilde ödemektedir.

