KIBRIS1TA 1931 ~SYANI VE YANKILARI
~ZZET ÖZTOPRAK*
Lozan Bar~~~Antla~mas~'mn K~br~ s ile ilgili üç maddesi vard~ r. Bunlar 16,
20 ve 21. maddelerdir. 16. madde de özet olarak "Türkiye'nin anda~mada
aç~kl~kla belirtilen s~n~rlar d~~~ nda bulunan bütün arazi üzerinde ve bu araziye ba~l~~adalardan ayr~~cezireler üzerinde her ne mahiyette olursa olsun sahip oldu~u bütün hukuk ve dayanaklar~ ndan vazgeçti~ini "denilmekte 20.
madde de ise; "Türkiye, Britanya Hükümeti taraf~ndan K~br~s'~n 5 Te~rinisani
1914'te ilan olunan ilhak~~ tan~d~~~n~~beyan eder" ifadesi yer almaktad~r.
Bundan önce Osmanl~~Devleti'nin I. Dünya Sava~~ 'na Almanya ve müttefikleri
saf~nda kat~lm~~~olmas~~üzerine de ~ngiltere aday~~tek tarafl~~olarak ilhak etmi~tir. 26. maddede ise, özet olarak" 5 Kas~m 1914 tarihinde K~br~s adas~nda
yerle~mi~~bulunan Türk uyruklar~ , yerel kanunun saptad~~~~ko~ullar içinde,
~ngiliz uyruklu~unu edinecekler ve bu kimseler Türk uyruklu~unu yitireceklerdir..." denilmektedir ~.
Bu maddelerin ~~~~~ nda, özellikle de 20. madde ile 24 Temmuz 1923'te
imzalanan Lozan Bar~~~Antla~mas~'yla K~br~s'ta ~ngiliz egemenli~i resmile~mi~~
oluyordu. Bu anda~ma 6 A~ustos 1924'te ~ngiltere taraf~ndan onayland~. Bu
geli~meyi takip eden önemli bir husus, 1925 y~l~nda K~br~s anayasas~nda yap~ lan de~i~iklik idi. ~ngiltere'de 1924 Kas~ m'~nda yap~lan seçimlerde ~sçi Partisi'nin K~br~s'~ n statüsünde yapt~~~~de~i~iklik K~br~sl~~ Rumlar'~n iste~inin çok
gerisinde kald~~ve K~br~s'~~sadece bir "Taç Kolonisi"ne (Crown-Colony) dönü~ türdü. 10 Mart 1925 tarihinde K~br~s'~ n bir "Taç Kolonisi" durumuna getirilmesi, K~br~ s anayasas~nda yap~lan de~i~ikli~in sonucuydu. 6 ~ubat tarihli
bir "Order in Council" ile anayasada yap~lan de~i~iklikler 1 May~ s 1925 tarihli
K~br~ s Resmi Gazetesinde (Cyp~rus Gazette) yay~nlanm~~t~~ve ~unlar~~içeriyordu2: 18 üyeden olu~an Te~rii Meclis'in üye say~ s~~24'e yükseltiliyordu.
Fakat bu art~~~sadece Rumlar~ n ve Ingilizlerin lehine idi. Meclisteki Rum üye
* Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ö~retim üyesi.
IE Bu maddelerle ilgili olarak; M. Cemil (Bilsel), Lozan, ~stanbul 1933, C. II, s. 589.
2 Hill, George F; A History of Cyprus, C. 4, s. 427-429; Ayr~ca, Royal Insutute of
International Affairs The Middle East, A. Political and Econom~ c Survey, London 1950, s. 132.

208

~ZZET OZTOPRAK

say~s~~9'dan 12'ye ve hükümetin tayin etti~i resmi (Official) üyelerin adedi de
6'dan 9'a yükseltildi. Vali Meclis'in ba~kan~yd~ . Türk üye adedi hiçbir
de~i~ikli~e u~ramam~~, 1882 anayasas~nda oldu~u gibi 3 ki~i olarak kalm~~t~.
Bu durum Türk toplulu~u için haks~zl~kt~3. Fakat Rum üyelerin say~s~ndaki
art~~~ta "resmi üyelerin" say~s~~ art~r~larak dengelenmi~~oluyordu: "resmi
üyeler" ile Türk üyelerin toplam~, Rum üyelerin toplam~na e~itleniyordu. Bu
durumda karar meclis ba~kan~~olan ~ngiliz valiye kal~yordu. Asl~nda 10 Mart
1925 tarihinden itibaren Yüksek Komiserlik de kald~r~lm~~, yerine valilik
makam~~olu~turularak 1 May~s 1925'ten geçerli olmak üzere K~br~s'~n ilk valisi
olarak Sir Malcolm Stevenson atanm~~t~ . Vali ayn~~zamanda K~br~s'~n
ba~komutan~~ rütbesine sahipti'. Bu önemli de~i~ikliklerden önce,
1920'lerden ba~layan birçok Rum istek ve önerilerinin yaz~l~, gerekti~inde
sözlü olarak ~ngiltere Sömürgeler Bakan~'na iletilerek ~srarl~~olundu~unu
görmekteyiz. 22 Aral~k 1922'de Ba~piskopos Kyrillos, Sömürgeler Bakan~'na
gönderdi~i bir muht~ ra ile adada tam anlam~yla özerk bir yönetim
kurulmas~n~, ada halk~n~n temsil edildi~i Yasama Meclis'i d~~~nda Yürütme
Konseyi'nin yan~s~ra, yönetim mekanizn~alar~nda da nüfuslar~~oran~nda
kat~ lmalar~n~~ istiyordu. Bu durumda nüfus oranlar~~ esas olaca~~ndan
Rumlar~n ço~unlu~u olu~turmalar~~nedeniyle her türlü idari ve siyasi yetki
ellerine geçmi~~olacakt~.
6 ~ubat 1923'te Kyfillos'un muhuras~na Sömürgeler Bakanl~~~'nca verilen yan~tta, K~br~s halk~n~n istenildi~i ölçüde geni~~siyasal özgürlüklerden yararlanabilecek siyasal olgunlu~a sahip bulunmad~~~, bildirilmi~tir. Bu geli~meyi Araoquzos adl~~birinin Sömürgeler Bakanl~~~'na ba~vurusu izledi. Amaç,
6 ~ubat 1923 tarihli ~ngiliz görü~ünün geçersizli~-Ini kan~tlamakti. Araoquzos,
mektubunda Rumlar~n yetenek ve olgunlu~undan sözediyor, K~br~s halk~n~n
3 Ahmet

Gazio~lu; ~ngiliz idaresinde K~br~s, 1878-1960, I, ~stanbul, s. 59.
Ahmet Gazio~lu; a.g.e., s. 33; Dr. ~ükrü, Torun; Türkiye, ~ngiltere ve Yunanistan aras~nda
K~br~s'~n Politik durumu, ~stanbul, 1956, s. 59-60. Ayr~ca; Ronald, Storrs; Orentations, Taçgey,
Debe~~(Çev.) Ronald Storrs'un K~br~s An~lar~, 1926-1932, KKTC, 1993, s. 22 ve 37. ~ükrü, S.
Gürel; K~bns Tarihi (1878-1960) 1, Kaynak Yay~nlar~, Kas~m 1984 Ankara, s. 122-123.
Yap~lan de~i~iklik içinde ayr~ca ~unlarda bulunuyordu:
Kavanin Meclisi'nin ~u kay~tlarla yetkileri k~s~ld~; 1- Kavaninin Meclis'i ada gelirlerini
ilgilendiren bir konunun projesini haz~rlay~p vaz'edemiyordu. 2- Daha önce hükümetin
muvafakatini almadan vergi tâyin edemiyordu. 3- Biltçede gösterilen masraflar~n büyük k~sm~~
meclisin kontrolü d~~~nda b~raluhyor ve böylece Kavanin Meclis'i biltçede kay~tl~~giderlerin tümü
üzerinde kontrol yetkisine sahip olam~yordu. 4- Meclis bütçesinin haz~rlanmas~nda da bir rol
alnuyordu.
Hill. George; a.g.e., s. 426; ~ükrü Gürel, a.g.e., s. 120 ve Ahmet, Gazio~lu; a.g.e., s. 57.
4
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kendilerine serbesti verilen di~er birçok ~ngiliz sömürge halk~ndan daha uygar bir topluluk oldu~unu ve az~ nl~k haklar~n~n Türklere mecliste nüfus
oran~na uygun temsilcilik verilerek tan~nm~~~olaca~~n~~ bildiriyordu6.
Araoquzos'un bu mektubuna Sömürgeler Bakanl~~~'n~ n 14 A~ustos
1923'te verdi~i yan~tta, Yasama Meclisi'ndeki Rum üye adedinin ço~alulmas~n~n, memur üyelerin say~s~n~ n arunlarak dengelenmesini gerektirece~ini,
bunun yap~lmamas~n~ n ise Türkleri güvenlik endi~esine dü~ûrece~i, bildiriliyordu. Ayr~ca idari i~lerde yüksek makamlara al~nacak olanlar~n hem yeterli
derecede ehliyetli hem de ~rki tarafgirlikten uzak kalmalar~n~n ~art oldu~u
da yer alm~~t~7.
Rumlar~n ~ngiliz Hükümeti kat~ndaki giri~imleri bunlarla kalmad~. Bu
do~rultudaki bir ba~ka giri~im 20 Temmuz 1929 seçimi sonucunda iktidara
gelen i~çi Partisi'ne verilen muhura idi. Londra'ya giden heyette Kitium piskoposu, Stavrinakis ve Zenon Rossidis bulunmakla idi. Heyetin 18 Ekim
1929'da Sir John Shuckburgh'a takdim etti~i muhuran~n özeti Avam Kamaras~~üyelerine de da~~ulm~~u. Rum muhuras~nda istemler olarak, Yasama
Meclisi'yle icra Meclisi'nde ço~unlu~u Rumlar~n olu~turmas~, K~br~s Valisi'nin yetkilerinin sadece yasalar~n onaylanmas~n~~kabul etmemek hakk~yla
s~n~rland~r~lmas~~hususlan yer alm~~ us. Dönemin Sömürgeler Bakan~~Lord
Passfield 25 Ekim'de Rum heyetini kabul etmi~ti. Bu görü~melerin tutana~~ndan anla~~ld~~~~üzere Rum kurulu, Passfield'den muhurada anayasa de~i~ikliklerinin de ötesinde "enosis" iste~inde bulunmu~; Passfield ise "enosis"in
mümkün olamayaca~~n~ , öteki isteklerin ise ancak hükümetine dan~~uktan
sonra yan~tlanabilmesinin mümkün oldu~unu Rum kuruluna bildirmi~tir9.
Bu sözlü yan~ t~~Passfield'in Rumlara verdi~i resmi yaz~l~~cevap izlemi~tir. 28
Kas~m 1929 tarihli bu yan~ tta, Rum isteklerine olumlu cevap vermenin olanaks~zl~~~~dile getiriliyor, böyle bir deney için zaman~n çok erken oldu~u

Gazio~lu; a.g.e., s. 57-58 Hill, George; a.g.e., s. 427.
Gürel; a.g.e., s. 120-121.
8 Ahmet Gazio~lu; a.g.e., s. 61-62; Bundan önce 1 A~ustos 1928'de Sömürgeler Bakan~~
Amery bir muhuraya verdi~i yan~ tta Yunan isteklerinin önünü almak için "ilhak meselesi kafi
olarak kapanm~~ur" dedi. Ayn~~ gün Times gazetesi ~u hükme varan bir makale yay~ nlad~"...
K~br~s ve Rodos'un Yunanistanla birle~mesi fikri kaybolmaya mahkumdur "~ükrü, Torun; a.g.e.,
s. 97.
9 ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 128.
Belleten C. LXII, 14
6 Ahmet
7 ~ükrü
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kayd ediliyor, K~bns'~n gereksiniminin daha az siyasal tart~~ma ve daha çok i~~
oldu~u vurgulan~yordu n.
K~br~sl~~Rumlar, ~ngiliz i~çi Partisi'nin bu olumsuz tutumuna kar~~n 1930
ve 1931 y~llar~~boyunca da "enosis" ve anayasal de~i~iklik isteklerini sürdürmekten geri kalmad~lar. önemli bir geli~me ise Temmuz 1930'da ya~and~.
Rumlar, 1930 May~s~'nda Yunanistan'~n ba~~ms~zl~~~n~n 100. y~l dönilmünû
K~br~s'ta kutlarken, bu olay dolay~s~yla be~yüze yak~n imzal~~dilekçenin" ~ngiliz Kral~.= do~um gününde Vali Henniker Heaton'a verildi~ini ve valinin
bu dilekçeye Ba~piskopos'un bir mektubunu da ekleyerek 2 Temmuz 1930'da
Londra'ya gönderdi~ini görüyoruz. Bu dilekçenin özü "K~br~s'~n tüm Rum
nüfusunun Yunanistan ile birle~me karar~" diye lu~lurt~c~lar taraf~ndan parlak
bir fikir olarak ortaya konan hikaye idin. Bu arada Yunan ve K~br~s bas~n~nda
"enosis" ya da bu olmazsa "anayasal de~i~iklik" do~rultusunda yo~un bir
kampanya sürdürüldü. 23 Temmuz 1931 tarihli bir yaz~yla Rumlar~n bu toplu
dilekçesini yan~tlayan Lord Passfield, validen ~u mesaj~n~n K~br~sl~~Rumlara
iletilmesini istiyordu: "Daha önce söylediklerime ilave edecek bir ~ey yoktur.
Majestelerinin hükümeti K~br~s'~n Yunanistan'a b~rak~lmas~~iste~ine boyun
e~emez..."13.
Ekim 15'te (1930) yap~lan seçimlerde K~br~s'ta sorunlar~n çözümünde
tek çare Yunanistan ile birle~mektir diyenler önemli bir ba~an kazand~lar. Bu
s~rada Sömürgeler Bakan yard~mc~s~~Drummond Shields K~br~s'a gelmi~, ilk
yapt~~~~aç~klama K~br~s'~n Yunanistan ile birle~me konusunda kendisinin yetkili olmad~~~~biçiminde idi. Metropolitan Nikodemos Mylonas'a ada nüfusunun % 80'ini olu~turan Yunan as~ll~lann tek arzulann~n Yunanistan'la birle~mek oldu~u konusunu ~srarla vurgulamas~n~n yan~s~ra belediyenin ~slâm
üyesi Zekai Bey'in Türk görü~ü olarak böyle bir birle~meyi ~iddetle protesto
etti~i, bu durumda ne hayat hakk~n~n ne de adaletin var olamayaca~~n~~bel° ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 128.
l ~~Söz konusu dilekçenin inualanmas~yla ilgi! olarak George, Hill; ~u son derece ilginç ve
önemli cürnlelere yer veriyor, "Kilisenin tüm a~~rl~~~~ile destekledi~i bu karar imza için 496 köy,
kasaba ve ~ehrin yönetim komisyonlar~na gönderildi. Bunlardan 378'inde tüm komisyon üyeleri
imzalad~. 66'~nda tüm komisyon üyeleri reddetti. 52'inde genellikle muhtarlar olmak üzere bir
k~s~m üyeler imzalamad~lar. h~nzalayanlar~n bir ço~u bunu bask~~alt~nda yapt~lar. 102 köye ise
nedense imza için gönderilmedi. ~ki önemli köyün muhtar~~"Biz birli~i onaylam~yoruz biz
Yunanistan'~~istemiyoruz, biz ~ngiltere'nin bizi yönetmesini istiyoruz. Kim Yunanistan'~~istiyorsa
bizi burada b~rak~p, kendileri oraya gitsinler... "Hill, George; a.g.e., s. 544.
12 Hill, George; a.g.e., s. 544.
13 Hill, George; a.g.e., s. 544; ~ükrü, Gürel, a.g.e., s. 129.
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lirtti~i ve hiçbir uluslararas~~yasan~ n, bir ülkenin benzerlik içeriyor diye bir
ba~ka ülke ile birle~mesine izin vermeyece~ini aç~klad~~~~görüldü". Bu iddialar kar~~s~nda Dr~~ mmond Shields cevap olarak k~saca ~unlar~~belirtti; Hiçbir
~ ngiliz Hükümeti böyle bir birle~me için Parlemento'nun deste~ini alamaz,
öneremez. Biz K~br~sl~lann kendi ili~kileri içinde toplumla~malann~~arzu
ediyoruz. Yasalar~n yap~lmas~ nda ve yönetimlerin olu~ turulmas~nda, sorumlululdann payla~~lmas~nda birliktelik olmal~d~ r. Sömürgeler Bakan~'n~n
kimi sözleri aç~ k bir tehditin ifadesiydi. Çünkü o, konu~mas~n~n bir yerinde
Ba~piskopos'un yüzüne, "~ ngiliz idaresine kar~~~özellikle baz~~kilise çevrelerince çok ac~~ve ho~~olmayan ~eyler söylenmi~tir. Ba~ka güçlere ait kolonilerde bu tür konu~malara hiçbir zaman izin verilmez. Çok fazla tolerans gösterilmi~~ise de bunun bir s~n~r~~vard~r..." demi~tir. Bu aç~ klamalara büyük bir
olas~l~ kla içinde bulunulan ko~ullar~n bunlar ba~ta ekonomik krizin etkisi
olmak üzere Yunanistan'a bel ba~lam~~~olman~n verdi~i güven ve cesaret idi etkisiyle olmal~d~r ki Ba~piskopos, Drummond Shields'e bir yaz~~yazarak (10
Kas~ m 1930) Yunanistan ile birle~menin K~br~s halk~n~ n vazgeçilmez arzusu
oldu~unu ifade etti 's. Rumlar~n K~br~s'~ n Yunanistan ile birle~mesi konusunda giderek artan oranda giri~imlerinin yo~unla~t~~~~19301u y~llarda K~br~s
Valisi Storrs Londra'ya gizli mesajlar gönderiyordu. Bunlardan biri 1931 ~ubat'~nda yolland~~ve K~br~s adas~ ndaki "enosis" eylemleriyle Yunanistan'~n ve
bu devletin K~br~ s'taki konsolosunun organik ba~~~bulundu~unu içeriyordu.
Nisan sonunda ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~ 'ndan Sömürgeler Bakanl~~~'na
gönderilen bir yaz~ da, Storrs'un K~br~s'taki Yunan konsolosu Kyrou ile ilgili
kayg~lann~~do~rular nitelikteydi. Bu yaz~da, Atina'daki büyükelçi Ramsey'den
al~nan bilgiler aktar~ llyor ve Kyrou'nun Ibnanistan'da yay~nlanan ve "enosis"
destekçili~-i ile bilinen Hestia gazetesiyle olan ba~lan aç~klan~yordu's. ~ngiliz
vali Londra ile yapt~~~~resmi yaz~~ malarda M. Aleksander Kyrou konusuna
ili~kin olarak vermi~~oldu~u dikkat çekici bilgileri kendi an~~kitab~nda da
uzun uzad~ ya belirtmektedir. Buna göre Kyrou, Atina'da yay~nlanmakta olan
"Ocak" dergisinin sahibi aileye mensuptu. Bir ara Yunan D~~i~leri Bakan~'n~n
özel sekreterli~ini de yapm~~~olan Kyrou, K~br~s'a gelir gelmez ilk i~~olarak
Yunan Konsoloslu~u'nu Larnalca'dan politik merkez olan Lefico~a'ya ta~~d~.
Hill, George, a.g.e., s. 545.
Bu tür görü~me ve yari~malar bir iki kez daha devam etti. Her seferinde Rumlar ~srarl~~
oldular. Ingilizler de aç~ k bir biçimde bu ~srarl~~talepleri geri çevirdiler; Hill, George, a.g.e., s.
545-546.
16 ~ükrü Gürel, a.g.e., s. 119.
14
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Bunun arkas~ndan da çe~itli k~~k~ rtmac~ larla (dini, milli vs alanlarda) yak~n
temaslarda bulunmaya ba~layarak Haziran 1931'de aç~ k toplant~lara "Yunan
milli mar~~ n~~ çalarak ve enosis hayk~ r~~lar~ nda bulunarak kat~ lma cüretini"gösterdi17. Geli~meler, K~br~ s Valisi Ronald Storrs'un Londra'ya çe ~itli
kez ba~vurmasma neden olur; amaç Kyrou'nun her geçen gün yo~unla~an
K~br~s adas~ndaki ~ngiliz dü~manl~~~~yönündeki faaliyetlerinin önüne geçebilmek için O'nun görevinden al~ nmas~ n~~ yani Yunanistan'a dönmesini
sa~lamaku°8.
Kyrou'nun Yunanistan'la aç~ k ba~lant~sm~ n yan~s~ ra, Yunanistan'~ n K~br~s
ile ilgili giri~imlerine h~z verdi~ini, baz~~görevli ve emekli subaylardan kurulu
bir örgütün "enosis" için çal~~ malara ba~lad~~~ n~, üç Yunanl~~subay~ n 1931
A~ustosunda K~br~ s'a giderek Yunan konsolosu (Kyrou) ve K~br~s Ba~piskoposu ile görü~meler yapt~ klar~n~ , birlikte getirdikleri baz~~yay~nlar~~ da da~at~ldar~n~~ görüyoruz". Bu tür çal~~ malar~~destekler nitelikli olmas~~ bak~ m~ndan, K~bnsl~~ Rumlar~ n Yunanistan ile olan organik ba~lann~~saptamak hususunda son bir örne~i de K~br~s'taki e~itimle kilisenin tutumuna de~inerek
veriyoruz. K~br~s'taki e~itimin içeri~i ve niteli~i konusunda ~ngiliz valisi ~unlar~~ anlat~yor: "...okullarda aç~ k bir ~ngiliz dü~manl~~~~de~il fakat etkin bir
Helenle~ tirme faaliyeti mevcuttu... tüm Rum ilkokullar~nda, Analitik Program denilen Yunanistan'da haz~ rlanan bir sistem kullan~ l~yordu. Atina'daki
seçim encümeninin onaylad~~~~kitaplar hariç hiçbir yard~ mc~~kitap kullan~ m~ na izin verilemezdi. Cimnasiumlar ve ö~retmen koleji Yunan E~itim Bakanl~~~'n~ n kural ve talimatlar~~ alt~nda, faaliyet gösterirler. S~ n~flar~~Yunan
Kral~~Konstantin ve Kraliçe Sofhie'nin Venizelos'un resimleri süsler. Her tarafta Yunanistan'~ n büyük detayl~~ve modern haritalar' göze çarpar..." 20.
Öte yandan Yunanistan ile K~br~s Rumlar~'n~ n bu çok yak~n ve s~ k~~ili~kilerinde önemli bir rol oynayan kurum da, kilise idi. K~bnsl~~Rumlar'~n sportif
faaliyetlere kar~~~p kan~mamalan konusuna de~in çok çe~ itli ve yönlü konu17 Taçgey, Debe~~(Çevr.);
18 Taç_g_ey, Debe

Ronald Storrs'un K~ bns An~lar~, s. 101-102.
~~(Çevr); a.g.e., s. 102. Ronald Storrs'un bu çabalar~na ve Venizelos'tan söz
alm~~~olmas~ na kar~~ n Kyrou ancak 1931 isyan~~s~ ras~nda 22 Ekim'de K~bns'~~terk edecektir. Vali
Storrs, an~lar~ nda Kyrou ile ilgili olarak 1931 yaz~nda Londra'da Venizelos'a ~unlar~~söyledi~ini
aktar~yor" "...(Venizelos) aç~ k sözlü ve dostça konu~ uyordu... Kyrou'nun derhal K~br~ s'tan
al~ naca~~ na dair bana söz verdi. Derhalden ne kast etti~ini sorunca A~ustos sonu olarak
cevaplad~..." a.g.e., s. 102.
19 ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 119.
20 Taçgev, Debe~; (çev.) a.g.e., s
. 30.
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lar~~tart~~an kilise, baz~~konularda gizlice Venizelos'a ve Yunanistan kilisesine
dan~~ma ihtiyac~ n~~duymu~tu21 . Bu durumda, yukar~ da i~aret edilen e~itim
programlar~n~n yap~s~ yla kilisenin konumu birlikte dü~ünüldü~ünde K~br~sl~~
Rumlar~ n Yunanistan ile birle~me konusunda isyandan çok daha önce bir çe~it alt yap~~haz~rl~~~~içerisinde olduklar~~sonucunu ç~ karmak herhalde bir
gerçe~i ifade etmekteydi.
K~br~s isyan~~öncesinde ekonomik ko~ullar~ n toplum üzerinde yaratt~~~~
etkiler konusuna de~inmek gerekiyor. ~ngiltere, "K~br~ s gelir fazlas~na" 1855
y~l~nda Osmanl~~Devleti'nin ~ngiltere ve Fransa'dan alm~~~bulundu~u borçlara kar~~l~ k olarak el koymaktayd~. Bu konu, özellikle K~br~sl~~Rumlar aras~ nda tepki yaratmaktayd~. 1927 y~l~~bütçesinin Yasama Konseyi'nde reddedilmesi, yeni bir düzenlemeyi getirdi. ~ ngiliz hükümetinin yeni karar~yla K~br~ s kolonisine verilmekte olan y~ll~k yard~ m 50.000 sterlinden 92.800 sterline
ç~kar~lm~~ , böylece net art~~~42.800 sterlin olmu~tu. Fakat bu net art~~~Osmanl~~borcuna kar~~l~ k olarak el konulmakta olan gelire e~it oldu~u için, bu
karar uygulamada K~ br~s adas~n~ n gelirine el konulmayaca~~~anlam~na geliyordu. Ancak ~ngiliz hükümeti bunu, ~ ngiliz bütçesine "imparatorlu~un savunmas~na y~ll~k katk~" ad~~alt~ nda yeni bir ödenfiyi K~br~s'~ n yüklenmesi ko~uluyla yap~ yordu ki, bu da 10.000 sterlin tutmaktayd~". "Gelir fazlas~" ya da
"K~br~ s Geliri" sorunu uzun süre ~ngiltere'nin K~br~s politikas~ nda önemli bir
konu olarak yer alm~~ t~ r. Çünkü, sorun 1927, 1930 ve 1931 y~llar~nda K~br~s
isyan~n~n ç~kmas~na de~in sürüp gitmi~ tir. Söz konusu düzenlemenin K~br~s
halk~~üzerinde yaratt~~~ho~nutsuzluk çe~ itli tepkilerle kendini gösterdi. Bu
hususla ilgili olarak K~br~sl~~delegeler 1914'ten 1928'e kadar ödedikleri
588.000 sterlinin iadesi gerekti~ini ileri sürünce, Sömürgeler Bakan~~Lord
Passfield ~u çevab~~ vermi~tir: "K~br~s Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndan tevarüs
edilmi~~bir ülke olarak Osmanl~~ borçlar~n~ n nisbi bir k~sm~n~n ödenmesiyle
mükellef Ummak iktiza eder"".
1929 y~l~ nda ba~lay~ p 1930 ve 1931'de de süren büyük ekonomik bunal~m~ n olumsuz etkileri alt~ nda önemli s~k~nt~lara dü~en K~br~s halk~~sonuçta
~ngiliz hükümetinden "K~br~ s Geliri" konusunda kesin bir olumsuz yan~ t
al~ rken, bir yandan da Kffinsl~lar~ n güçlüklerini art~ ran yeni bir vergi daha
21 Taçgev, Debes; (Çev.) a.g.e., s. 77.
"~ükrü Torun; a.g.e., s. 99; ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 131; Royal Institute of International
Affairs The Middle East, A Political and Economic S~~rvey, London 1950, s. 133.
"~ükrü Torun; a.g.e., s. 57-58. Konunun ayr~nns~~için; ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 131-134.
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ortaya ç~ km~~t~. 1931 y~l~ nda ~ ngiltere, yeni bir gümrük vergisi koymak için
giri~imde bulununca K~ br~sl~ lann konseydeki temsilcileri ki bunlar~ n içinde
bir Türk üye olarak Necati Bey de bulunuyordu, bu vergiyi reddettiler. 11
A~ustos 1931 tarihinde Yasama Konseyi'nce kabul edilmeyen Gümrük Vergisi
Yasas~ , bir "Order in Council" ile yürürlü~e sokulmu~tu24. Bu karar~ n K~ br~s'taki etkileri hemen kendisini gösterdi; ada yönetimine kar~~~olu~an direni~i
daha da keskinle~tirdi.
11 Eylül'de Limasol'de konu~an Kition Piskoposu Nicodemos, K~ br~s
halk~ n~~ ~ ngiliz yönetimine vergi ödemekten kaç~ nmaya ve koku~mu~~~ngilizleri adadan ç~ karmaya ça~~ rd~ . Bir gün sonra Yasama Konseyi'nin Rum üyeleri manifesto haz~ rlayarak, yay~ nlamaya karar verdiler. 3 Ekim'de de Rum
Ulusal Örgütü ve Yasama Konseyi üyeleri Ba~piskoposlukta toplanarak, manifestoyu haz~ rlamaya koyuldular ve vergilerin ödenmemesiyle Gümrük vergisi
yasas~~ dolay~s~yla sa~lanacak hükümet gelirini azaltmak üzere ithal mal~~sat~n
al~ nmamas~ n~ n halktan istenmesini görü~tüler25. 17 Ekim 1931 tarihi K~ br~s
isyan~ yla ilgili önemli bir gündür. Çünkü, o gün ok yaydan ç~ kacak ve 21
Ekim günü isyan~ n ba~lamas~ nda eylemsel en önemli ad~ m~~ ve k~v~lc~m~~ olu~turacaknr. Bu tarihte Nicodemos, Rum ileri gelenlerine kendisinin kaleme
ald~~~~manifestoyu okudu, manifesto genellikle kabul edildi. Ancak bir hafta
içinde yeniden gözden geçirilmesine ve kararla~t~ nlacak tarihte hep birlikte
istifa edilmesine karar verildi. Fakat, Nicodemos buna uymayarak hemen ertesi günü, önceki günün tarihiyle ve kendi imzas~yla manifestoyu da~~ tt~. Piskopos Nicodemos manifestoya ili~ kin bir mektupla Yasama Meclis'i üyeli~inden istifa etti~ini de duyurdu. Nicodemos'un bu giri~imi kendisiyle Yasama

24 Hill, Georg; a.g.e., s. 547 ~ ngiltere'nin K~br~ s Valisi Sir Ronald Storrs amlar~ nda bu vergi
konusuyla ilgili olarak ~unlar~~belirtiyor; "...1931 bC~ tçesini dengelemek için çok k~s~ tl~~ olan
Rezerve Fonuna dokunulmak istenmiyorsa ilave gelir bulmak zorunda kalm~lm~~t~. Resmi
görevlilerden üç Rum ve bir Türk'ten olu~an karma bir komisyonu bu soruna bir çözüm bulmak
için atad~ m. Bu komisyon devlet maa~glar~mn gelirlerine vergi ve baz~~ gümrük de~i~iklikleri
yap~lmas~n~~ önerdi. Gümrük tarifelerindeki bu de~i~iklik, kanun tasar~s~~ halinde meclise
sunuldu. Tasar~~ Rum ço~unluk taraf~ ndan reddedildi... Türk üye de maalesef ~rlun~ n ezdi
dü~ manlanyla birlikte oy kullanm~~t~~"Taçgey, Debe~; (Çevr.) a.g.e., s. 100.
25 ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 126 Bu toplant~ larla ilgili olarak Ronald Storrs, amlannda, ~unlan
yaz~yor. "Eylül ortalar~ nda Piskopos Rum meclis üyelerini ~ ngiliz parlementosunda yap~lan bir
konu~may~~ve son Order in Council'i de~erlendirmek için gizli toplant~ya ça~~r~ r. Rum üyeler
Milli Komite'ninde onaylamas~~halinde topluma, fazla vergi ödememeyi ve ~ ngiliz mallar~n~~
protesto etmeyi resmen ça~r~ da bulunma karar~~alm~~t~r... ~ ki hafta sonra Meclis ve bu Milli
Komite üyeleri Lefko~a'da Ba~piskoposluk'ta toplan~ p bu karar üzerinde kesin bir hükme
varmay~~ amaçl~yordu._ neticede toplant~~fiyasko ile kapand~ " Taçgey, Debes (çevr); a.g.e., s. 105.

KIBRISTA 1931 ISYAN! VE YANKILARI

215

Meclisi'nin di~er sekiz üyesi aras~nda önemli bir k~rg~nl~k yaratt~. Buna kar~~n
bu Üyeler de 18 ile 21 Ekim günleri aras~nda Yasama Meclisi'nden istifa ettiklerini duyurmu~lard~. K~br~s isyan~n~n patlak vermesinde çok önemli bir
a~ama)/ olu~turan bu manifestonun içeri~ine gelince; Tek kurtulu~un ulusal
özgürlük ile gerçekle~ebilece~i bunun da ancak anavatan Yunanistan ile birle~mek suretiyle garanti alt~na al~nabilece~i yer al~rken, ayr~ca hiç kimsenin
yabanc~~yöneticilere ve onlar~n yasalar~na uymak zorunda olmad~~~, kendi
benlilderini koruyabilmek için bu igrenç ~ngiliz i~galinin ve yönetiminin K~br~s'tan at~lmas~~gerektigi, görü~lerine de yer verilmi~ti. Bu manifestoda bir
ba~kald~n nitelikli cümleler de bulunuyordu: yabanc~~tiranlar canavarca güç
ve ~iddet kurallar~na ba~vursalar dahi.
20 Ekim 1931 günü Limasol'da Kitiom Piskoposu Nicodemos o güne kadar görülmemi~~bir kalabal~~a "enosis" için seslenirken, polis müdürünün bir
raporuna göre anavatan Yunanistan ile birle~meyi deklâre etmi~~ve ~ngiliz rejimini adi, adaletsiz, ahlâks~z ve sorumsuz olarak nitelemi~, onun yasalar~na
uyulmamas~n~~ isteyerek konu~mas~nda ~u cilmlelere de yer vermi~ti; "art~k
yabanc~~yöneticilere bizlerin ulusal de~erlerimizin oldu~unu, e~itimli bir
toplum oldu~umuzu ve Helen bayra~~~alt~nda özgür ya~ama= gerekti~ini
göstermenin zaman~~ gelmi~tir. Kahrolsun i~renç ve a~a~l~k rejim"22. Limasol
toplant~s~~ayn~~kentin Yasama Meclis'i üyesi olan Lanites taraf~ndan organize
edilmi~ti ve kentteki geli~meler 21 Ekim günü onun taraf~ndan abart~l~~bir
biçimde telgrafla Lefko~a'ya bildirilmi~, ak~am da isyan patlak vermi~, hükümet binas~na sald~nlm~~u 28.
Kitium Piskoposu "enosis" için Limasol'da konu~urken, kilise çanlann~n
ve Rum ileri gelenlerinin etkisiyle k~sa sürede be~~bin ki~ilik bir topluluk Lefko~a'da hükümet kona~~~önünde toplanm~~, gösterilerini polisin uyans~na ve
coplu müdahalesine ra~men stirdürmil~, Yunan bayra~~~alt~nda ilerliyerek
önce binan~n önündeki polis arabas~n~~daha sonra da binay~~ate~e vermek isteyince, kurallar gere~i kontrol ve denetimi üstlenmi~~olan Lefko~a Komiseri
Türk polis ba~~mûfetti~inin ate~~açmak için istedi~i emri, kalabal~~~n ön s~ralar~nda okul çocuklar~n~n bulunmas~~ve silahs~z polislerle biraz daha çaba
" Nicodemos'un bu 17 Ekim 1931 tarihli manifestosu için; Hill, George; a.g.e., s. 546;
Taçgey, Debe~~(çevr.); a.g.e., s. 107.
27 Hill, George; a.g.e., s. 547 ve ayn~~sayfada 1 nolu dipnot.
" Hill, George; a.g.e., s. 548 ve alt not 1. 7 Kas~m 1931 tarihli Emerisios Typos'da Lanites
ile yap~lan mülakatta, "Bu isyanla yükselece~iz, ben de Yunanistan'~n Dantonu (Kral ?)
olaca~~m" demi~ti.
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sarfedilmesi gerekti~ine inand~~~ndan, kabul etmez ise de, polis arabas~n~n
yak~lmas~, kona~a yanan deynelderin at~lmas~~üzerine komiser piyade at~~m~n
gereklili~ine karar verir. Boru çal~n~p Rumca isyan kanunu okunur, oniki
ki~ilik polis kuvvetinin piyade al~s~n~n ard~ndan, pani~e kap~lan kalabal~k
kaçmaya ba~lar, fakat hükümet kona~~~ondakika içinde alevlerle sardm~st~r.
~syan çok daha k~sa bir süre içinde di~er kent ve kasabalara, köylere yay~lm~~t~r. Limasol'da isyanc~lar komiserin evini, içinde kar~s~, çocu~u ve iki hizmetkar~~oldu~u halde i~gal ederek ate~e vermi~lerdir.
K~br~s'ta o dönemde ç~kmakta olan gazeteler içinde Türkçe yay~nlanan
"Söz" önemli bir yer tutar. Bu gazetenin verdi~i ayr~nt~l~~bilgiye göre, isyan~n
ba~lad~~~~gün valinin yan~nda bulunan Leflco~a komiseri Hart Davis, d~~ar~da
toplanm~~~olan dört - be~~bin civar~ndaki kalabal~ktan temsilci olarak üç ki~ilik bir heyet seçmelerini istemi~~ve taleplerinin bu heyetçe valiye aktar~lmas~n~n sa~lanaca~~~önerisinde bulunmu~~ise de, bu kabul edilmemi~tir. Öte
yandan isyanc~lar dört ~ngiliz otomobilini ate~e vererek, hükümet binas~ndaki ~ngiliz bayra~~~yerine Yunan bayra~~n~~çekmi~ler, bu durumda vali çok
güç ko~ullar alt~nda binay~~terk ederek geceyi Baf kap~s~~lu~las~nda geçirmi~tir. Bu s~rada polise "vur" emri verilmi~, bunun üzerine güvenlik kuvvetleriye
halk aras~nda küçük bir çarp~~ma meydana gelmi~tir". K~br~s'taki bir Türk
gazetesinin isyan~n ilk günü için vermi~~oldu~u, gözlemlere dayal~~bu bilginin yan~s~ra, söz konusu olaylarla ilgili olarak Türkiye'nin K~br~s Konsolosu'nun 26.10.1931 ve 5.11.1931 tarihli raporlar~nda ~u hususlarm yer alm~~~
oldu~u görülmektedir.
"21 Te~rinievvel 1931 tarihinde gümrük tarifesi bahane edilerek Lefko~a'da vali kona~~~önünde büyük nümayi~ler yap~lm~~~ve bu ta~k~nl~klar kona~~n y~k~lmas~na, polis otomobillerinin tahribine, kasaban~n telgraf ve telefon
hatlar~n~n kesilmesine kadar ileri götürülmü~tür... adada derhal idarei örf~ye
ilân edilmi~tir. ~lk imdat kuvveti olarak 22 Te~rinievverde Malta'dan alt~~tayyare ile doksan ~ngiliz askeri gelmi~... Ayn~~günde geceleyin ahali ile polis
kuvvetleri aras~nda vuku bulan müsademede yaralanarak vefat etmi~~olan bir
Rum genci için onbin ki~inin i~tirak etti~i muazzam ve mutantan bir cenaze
merasimi yap~lm~~... Rumlar Limasol'de ve di~er kasabalarda da büyük nümayi~ler yapm~~lard~r. 23 Te~rinievvel'de imdada gelen ~ngiliz harp gemileri
adaya muvasalat etmi~~ve Londra kruvazörü Larnaka'ya, bir torpito Magosa'ya
29 Taçgey, Debe~; (çevr), a.g.e., s. 109-112.
3° Cumhuriyet, 4 Kas~m 1931, No 2692, s. 3.
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bir gambot da Limasol liman~na derhal asker ç~kararak... Ayn~~günde Lefko~a'ya yüz ~ngiliz askeri sevk edilmi~~ve ~ngiliz memurin aileleri de, Belkis vapuruna yerle~tirilmi~ tir... Hükümet ertesi günü bir beyanname ne~rederek
posta ve telgrafa sansür vazetrni~... müstaf~~ kavanin meclisi azas~ ndan Hac~~
Parafolu, Teodor Faneromoni kilisesi piskoposu ile Dr. Kolokosidis, Hac~~
Çankaris, Larnaka despotu Gityo ile Kerine despotu Makarios'u tevkif ederek
Londra kruvazörü ne sevk eylemi~tir... Be~~ki~inin bir arada toplanmas~~ve
bayrak as~lmas~~ idarei örf~yece men edilmi~tir. Mamaf~h Rumlar kilisede, sokaklarda toplanm~~~ve her yere Yunan bayraklar~~asm~~ur.
5 Te~rinisani 1931 tarihinde al~nan tedbirler sayesinde adada sukünet ve
fiili tabii avdet etmi~... Larnaka'dan maada di~er kasabalarda gece saat alt~ dan sonra d~~ar~~ ç~ kmak memnudur... Hükümet taraf~ndan ne~r olunan
5.11.1931 tarihli beyannamede isyandan mütevellit zarar ve ziyan~ n tazmini
için memurlar müstesna olmak üzere, Rumlardan cizye tarh edilece~i ve tarz~~tahsilin de bilâhare yap~ larak bir kanun ile tavzih ve tayin k~l~ naca~~~ilin
edilmi~tir3'.
K~ br~s Türk konsolosunun vermi~~oldu~u yukar~daki bilgileri, isyana
ili~kin di~er kaynaklar da do~rulamaktad~r. Örne~in, adan~n ~ngiliz valisinin
an~lar~ nda yer alan kimi cümleler isyan konusunda K~br~ s'ta o dönemde
ç~ kmakta olan Söz gazetesinin yay~ nlar~n~~ve Türk konsolosunun raporunda
yer alan bilgileri do~rulamaktad~ r. Vali an~lar~nda, London ve Shropshire
gemileri ile üç destroyer vard~ klar~~ zaman limanlar emniyete al~nm~~t~.
Uçakla gelen bir ba~ka taburla da ...Neticede bunlar~~(isyan~ n ele ba~lan kast
ediliyor) savunma kanunuyla adadan sürmeyi kararla~t~ rd~m... Küçük gruplar
halinde polis ve askerler piskopos ve di~er politikac~lar~n evlerini ku~aup sabaha kar~~~teker teker hepsini tutuklay~p, Limasol ve Larnaka limanlar~nda
demirli London ve Shropshire gemilerine götürmü~ lerdi... Yaralanan polis
say~s~~sivillerden çoktu. Hükümet kona~~n~~ bas~p imha eden, Limasol komiserinin evini kasten ate~leyip yakan ve yakla~~ k yetmi~~köyde zararlara sebep
olan isyanc~lar~n kay~plar~~alt~~ölü ve otuz yaral~~iken, polisin otuzsekiz yaral~%
vard132.
isyan hareketinin plânl~~ bir ba~kald~n oldu~unu, ~ngiliz Akdeniz Filosu'nun y~ll~ k do~al K~br~s ziyaretini yap~ p 15 Ekim'de adadan ayr~lmas~ ndan
Cumhuriyet Ar~ivi, Yer no 23457711.
Taçgev, Debe~; (çevr). a.g.e., s. 112.

31 Ba~bakanl~k
32
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önce Rumlar~ n herhangi bir harekette bulunmamalar~ na ba~layan George
Hill, vali Storrs un dedi~i gibi Nicosia hastanelerinde yedi de~il onbe~~yaral~ n~ n bulundu~unu yazmaktad~r".
~syan~ n olu~umunun Türk kamuoyunda kar~~lan~~~~ve de~erlendirili~i
konusuna gelince; 20 Ekim 1931 tarihli Cumhuriyet'te Atina ç~ k~~l~~ yer alan
haber, Lefko~a Kitium metropolitinin kamuoyuna tercüman olarak Yunanistan'a K~br~s'~ n ilhak~ n~~ilân ederek mebusluktan istifa etti~ini bildiriyordu.
Bu k~sa haberi, 23-24 Ekim 1931 tarihli Türk gazetelerinde yer alan 22 Ekim
tarihli Kahire kaynald~~ bir haber izledi. Bu haber, Lefko~a'daki vali kona~~ n~ n yalul~p kül edildi~ini, Eastern telgraf kumpanyas~ n~ n Larnaka d~~~ ndaki
bürolar~n~~ kapamaya mecbur kald~~~ n~, K~br~s hükümetinin istemi olan tayyare ve kruvazörlerin adaya gönderilmesini takiben isyan~ n basur~ lmasm~ n
mümkün olabilece~ini içeriyordu. Bu ara da Suda liman~ nda toplanm~~~olan
~ngiliz Akdeniz Filosundan iki kruvazör ile bin dörtyüz asker ve subay~n K~br~s'a sevk edildi~i de eklenmi~ti3'. M~s~r ile Malta'dan getirilen kuvvetlerin
K~ br~s adas~ na ula~t~~~, bunlar~ n bir k~sm~ n~ n tayyarelerle sevk edildi~i, Lefko~a'da isyan~~tahrik edenlerden be~~ki~inin tutukland~~~; Limasol, Larnaka,
Famagus'ta ve Paphos'a asker ç~ kar~ld~~~~ve giderek hükümetin duruma hakim olmaya ba~lad~~~~biçimindeki haberler Kudüs, Atina ve Lefko~a kaynald~~
olarak 25 Ekim 1931 tarihli kimi Türk gazetelerinde yer alm~~t~. Yine ayn~~tarihli bir ba~ka gazetede Londra'dan 23 Ekim tarihiyle bildirilen K~br~s valisinin Sömürgeler Bakanl~~~'na gönderdi~i önemli bir yaz~~yay~ nland~. Buna
göre; Limasol'da ç~ kan çat~~malarda mahalli idare müdürünün evi yak~ lm~~,
Acasta ve Shropshir sava~~gemilerinin gelmesiyle sükunet has~l olmu~tu. Vali'nin yaz~s~ nda isyan~n nedeni olarak, "Yunanistan'a ilhak arzusunda bulunan
baz~~siyasi rüesan~ n tahrikâu" gösterilmi~~ve bu ki~ilerin halk~~hükümetle her
türlü ili~kiden vazgeçirmek için umutsuz bir çaba sarfettikleri de yer alm~~t~".
"K~ br~s'ta Karga~al~ldar Aras~ nda" ba~l~ kl~~ önemli bir yaz~~24 Kas~m 1931
tarihli Hâltimiyet-i Milliye'de yay~ nland~. Bu yaz~da 1878'den itibaren K~ br~s
53 Hill,

George; a.g.e., s. 548 alt not 2.
24 Ekim 1931 tarihli Cumhuriyet (No 2682, s. 1) ve ayn~~tarihli Hâkimiyet-i Milliye (s.1),
Ayr~ca; 23 Ekim 1931 tarihli Ak~am (no. 4682, s. 2).
55 Cumhuriyet, 25 Ekim 1931, No. 2683, s. 1; Ak~am, 25 Ekim 1931, no. 4685, s. 2 ilginç bir
haber olarak ada nüfusunun 350.000 ki~i, bunlar~n 70.000 nin Müslüman ve isyana kat~lan
15.000 Rumun ise 1913 te Yunan ordusunda Balkan Harbi'ne kat~lm~~~K~br~shlar oldu~u yer
alm~~t~.
34
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adas~ndaki de~i~im ve geli~meler çok k~sa olarak an~msaul~yor, Türkiye'nin
bu adadan yararm~n vergi kar~~l~~~~olarak her sene ~ngiltere'nin Türkiye hazinesine ödedi~i maktu bir paradan ibaret oldu~u kaydediliyor, Yunan ihtilâlinden beri Rumlarla meskün adalarda bir safi hastal~k halini alan Yunanistan'a iltihak hevesi K~br~s Rumlannda da ara s~ra nükseden bir maraz ~eklini
ald~~~, ileri sürillüyordu. Bu cümlelerin aç~k anlam~~K~br~s'~n Yunanistan'la
birle~mesi dü~üncesinin söz konusu isyandan çok önce var oldu~u idi ve bu
dü~üncenin ilk eylemsel uygulamas~~da bu isyan hareketi olmaktayd~. Söz
konusu yaz~da, isyan~n~n nas~l bir ortamda meydana getirilmi~~oldu~una
ili~kin son derece tutarl~~ve realist bir yakla~~m~n ifadesi olarak ~u cümlelere
yer verilmi~ti: "K~br~s Rumlar' ~ngiltere'nin para buhran~~ ve ~ngiliz bahriyesinde heyecanl~~hadiseler vukuu esnas~nda bunu f~rsat addederek ayakland~ lar. ~ngiltere'nin yüksek deniz hakimli~ini, büyük siyasi nüfuzunu ve Yunanistan'~n ~ngiltere'ye kar~~~takip etti~i siyasetin nezaketini dü~ünmeden yap~lan
bir i~ti~a~~hareketi..."
Lefko~a d~~~ndaki yerle~im yerlerinde isyan hareketinin yayg~n ve ~iddetli
bir biçimde devam etti~ine ili~kin haberler Türk bas~n~nda örne~in 5 Kas~m
1931 tarihli Ak~am gazetesinde yer alm~~t~. Londra'dan 4 Kas~m tarihi itibariyle bildirilen bu haberlerde, Magosa'daki hükümete ait tuz ve hububat depolar~n~n asilerce yak~ ld~~~~gümrük ambarlar~n~n ya~maland~~~~ve telefon
hatlar~n~n kesilmi~~oldu~u bildirilirken, Salamis civar~ndaki ormanlar~n yak~ lm~~~oldu~u da ekleniyordu. K~br~s adas~ n~n adeta volkanik bir hal ald~~~ ,
Lefko~a'ya girip ç~ kanlar~n s~k~~bir aramaya tabi tutuldu~u, ~ngiliz uçaklar~ n~n devaml~~ uçtu~u, bu arada Magosa ve di~er kentlerde belediye binalanyla
resmi kurulu~lara Yunan bayraklar~n~ n çekildi~i biçimindeki haberleri aktaran yay~nlara da rastlanmaktayd~~36. Öte yandan "Son ~syan~n Sebebi ve Bugünki Vaziyet" ba~l~~~n~~ ta~~yan "K~br~s Mektuplar~" biçiminde Ak~am gazetesinde yay~ nlanan bir yaz~ , daha çok K~br~ s'taki isyan~n ç~k~~~nedenlerine ayr~lm~~t~. K~br~sl~~ Rumlar~n Osmanl~~ yönetiminden ç~k~p ~ngiliz yönetimine
ba~lanmaya hiç de olumlu bakmam~~~olmalar~na kar~~n, onlar~n esas itibariyle Yunanistan'a kat~lmay~~özellikle Birinci Dünya Sava~~'ndan sonra arzu ettiklerinin belirtildi~i yaz~da, mütareke senelerinde ve sonras~nda Londra'ya
çe~itli kez heyetler göndererek ~ngiltere'den Yunanistan'a ba~lanmay~~isteyen
Rumlar~n bu istemleriyle Yunanistan'~ nda ilgilenmesini arzu ettikleri ileri süAk~am, 5 Kas~m 1931, no. 4695, s. 1.
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rühlyordu. Bu arada isyan~n nas~l bir ortamda olu~tu~una ve ne tür bir d~~~
faktörün etkiledi~ine ili~kin olarak, "~ngiltere'nin iktisadi ve mali vaziyednin
sars~lmas~~ve Hindistan vakalar~, Yunanistan ile birle~mek isteyenlere cesaret
verdi; Hindistan'~n ne derece misal oldu~una isyana i~tirak eden halk~n,
Gandi gibi denizden serbest tuz ç~karmas~~gösterir..." ~eklindeki cümleler yaz~da yer alm~~t~".
Türk bas~n~nda isyan ile ilgili olarak yer alan haber ve yorumlar konusunda son bir örne~e daha yer verece~iz. 13 Kas~m 1931 tarihli Cumhuriyet
(No. 2701 s. 2) gazetesinde "K~br~s isyan~" ba~l~kl~~ve Muharrem Fevzi imzal~~
yaz~da isyan~n bast~nlmas~na ili~kin olarak ~ngiliz hükümetinin siyasi önlem
ve etkilemelere ba~vurmaks~z~n, zor ve ~iddet kullanma yolunu ye~ledi~i ileri
sürülüyor, "müsamaha siyasetinin" yerini "siingü ve bombaya" terk ederek
"kuvvet politikas~n~n "öne geçti~i savunuluyordu. Bu ~iddet politikas~n~n ki
buna örnek olarak isyan esnas~nda olu~an hasar~n ahaliye ödettirilmeye kalk~~~lmas~, binlerce rahibin tutuklanmas~~gösteriliyor, isyan~~"teskin" de~il
özellikle bir kat daha "te~dit" etti~i belirtilerek, buna neden olarak da ~unlar
gösteriliyordu; Birincisi, K~bns adas~n~n Yunanistan'a ilhalun~~önerenin vaktiyle ~ngiltere devleti olmas~yd~. Bu öneri Rum kesimi üzerinde önemli etki
b~rakm~~t~. Yine ~ngiltere, di~er sömürgelerinin imar ve ilerlemesine büyük
önem vermi~, külliyetli para harcam~~, fakat K~br~s'~~ihmal etmi~ti. Ayr~ca
adah Rumlar~n ~ngiltere'ye kültürel ve manevi yönden ba~lanmalarma önem
verilmezken özellikle Yunanistan'a meyletmeleri hususunda son derece toleransl~~davran~lm~~t~. Yazara göre, ~ngiltere'nin K~br~s adas~na önem vermemesinin bir ba~ka nedeni de, son y~llarda Akdeniz'deki siyasi ve stratejik durumlar~n çok de~i~mi~~olmas~yd~".
K~br~s Türklerinin isyan s~ras~ndaki tutum ve davran~~lar~~konusuna gelince; Bu hususla ilgili önemli bir bilgiyi 26 Ekim ve 5 Kas~m 1931 tarihlerinde K~br~s Türk konsoloslu~unca gönderilen raporlarda görmekteyiz. Isyan
s~ras~nda ~slâm ahalinin "seyirci kald~~~mn" vurguland~~ma i~aret edilerek,
Rumlar~n ellerinde Türk bayraklar~~oldu~u halde "Gazi Mustafa Kemal Hazrederi de bizimle beraberdir" diye ba~~np bu suretle birlik ve beraberlik mesajlar~~vermeye çal~~t~klar~~belirtiliyor, fakat Türklerin bu ça~nlara iltifat etmeyerek "hükümet-i mahalliyeye itaattan "aynlmad~klan bildiriliyordu. AyAk~am, 9 Kas~m 1931, no. 4699, s. 8.
" Cumhuriyet, 13 Kas~m 1931. No. 2701, s. 2.
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rica, bu hususla ilgili olarak Yasama Meclisi'ndeki tek Türk temsilcisi Necati
Bey taraf~ndan ~slâmlara hitaben bir beyanname yay~nland~~~~ekleniyordus°.
Söz konusu raporda belirtilen bir ba~ka nokta da ~slamlann sükünet ve
tarafs~zl~~~n~n Ingilizlerin dikkatinden kaçmad~~~, bunun sonucu olarak öteden beri onlar~n reddedilen dini ve kültürel i~lerine ait baz~~istemlerinin "isaf
edilece~inin hükümetce ihsas edildi~i "konusu idi.
Yine ayn~~konuyla ilgili olarak 17 Kas~m 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, "K~br~s Türkleri Adan~n Yunanistan'a ilhak~n~~istemiyorlar" ba~l~kl~~yay~nlanan haberde The Times gazetesinin Lefko~a muhabirince 12 Kas~m
1931 tarihinde gönderilen bir telgrafa yer verilmi~ti. K~br~s Maarif idaresi
azas~~Mehmet Münir Bey'in beyanatm~n söz konusu edildi~i bu yaz~da isyan~n" hükümetin elli seneden beri gösterdi~i müsaadekarl~k ve mülayemetin"
neticesi oldu~u savunuluyor, ilginç olan ~u cümlelere yer veriliyordu; "...son
zamanlarda K~br~s iptidai muallimlerinin maa~lar~~yüzde onbe~~ila yüzde k~rk
derecesinde tezyit edilmi~~ve bu zam senevi yirmi bin ~ngiliz liras~na mal olmu~tu. Buna ra~men kan~~kl~klann ba~l~ca amili gene mektep muallimleri
olmu~tur. K~br~s'ta yetmi~be~bin Türk sekene vard~r. Bunlar Yunanistan ile
birle~meye ~iddetle muhaliftir"40.
Ankara Hükümeti'nin yar~~resmi yay~n organ~~durumunda olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 24 Kas~m 1931 tarihli "K~br~s'taki Karga,sahklar Aras~nda" ba~l~kl~~yaz~s~n~n bir yerinde K~br~sl~~Türklerin isyanla ilgili tutum ve
davran~~lar~ndan bahsedilirken, onlar~n "sûkün ve itidallerini muhafaza ettikleri" belirtiliyor, böylece yukar~da söz konusu etti~imiz di~er kaynaklarda
ayn~~konuyla ilgili olarak verilen bilgilerin do~rulu~u adeta onaylan~yordu.
Adadaki hükümetin kararlar~na, güvenlik kuwederinin önlemlerine uyduklar~~ekleniyor, onlar~n ne kar~~~kl~klara kauld~ldann~n ne de kar~~~bir harekete kallu~uldanmn görülmedi~i ayr~ca vurgulan~yordu.
K~br~s'taki isyan s~ras~nda Türk kesiminin tutumuna ili~kin son bir örne~i "K~br~s Mektuplar~" ba~l~kl~~bir yaz~~dizisinde yer alan "K~br~s Türklerinin vaziyeti" konulu, 16 Kas~m tarihli ve Lefko~a ç~k~~l~~habere de~inerek veriyoruz. Isyan s~ras~nda Türklerin "çok mutedil ve sakin" davrand~ldan, onlar~n ço~u kez asilerle ~ngiliz yönetimi aras~nda "mutavass~tl~k" yapt~klar~~üzerinde durularak, Türk ve Rum halklar~~ile ~ngilizler kat~nda itibarl~~ve etkili
39 Ba~bakanl~k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457711.
4° Cumhuriyet, 17 Kas~m 1931, No. 2705, s. 3.
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~ahsiyederin kan dökülmesini önlemek için çok çaba sarfettikleri vurgulan~yor, yarg~ç Fuat Bey'in özellikle bu tür çabalar içinde yer ald~~~~belirtiliyor,
onun karde~i zab~ta kumandan~~Ahmet Faiz Bey'in kendi ya~am~n~~ortaya koyarak ~ngilizler için çok önemli bir ~ahsiyeti kurtard~~~, örnek bir davran~~~
olarak gösteriliyordu41.
Bütün bu aç~klamalar K~br~s isyan~~s~ras~nda Türk kesiminin kendilerine
Rumlarca çok aç~k ve belirgin iltifatlar yap~lmas~na kar~~n, tarafs~zl~klar~n~~
koruyarak, ne Rumlardan ne de ~ngiliz yönetiminden yana hiçbir tav~r ve
davran~~~sergilemedikleri, aksine isyan~n yayg~nla~mamas~~ve kanl~~cereyan
etmemesi hususunda önemli çaba ve gayret gösterdikleri, bunlar~n da zaman
zaman K~br~s'taki ~ngiliz yönetimince takdirle kar~~lanarak, bunun belirgin
bir hayranl~~a dönü~tü~ü gözlenmektedir.
K~br~s'taki isyan~n ~ngiltere'deki yank~~ve tepkilerini saptamak için dönemin Sömürgeler Bakan~'nca K~br~s Valisi Sir Ronald Storrs'a gönderilen,
K~br~s Resmi Gazetesi'nin 30.10.1931 tarihli "nüsha-i fevkalâdesinde" yay~nlanan telgraf ile ayn~~ bakan~n isyana ili~kin demeçleri üzerinde durmak gerekmektedir. K~br~s Türk Konsoloslu~u'nca Türk D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen söz konusu telgraf~n Türkçe çevirisine göre, ~ngiliz Sömürgeler Bakan~~M. Thomas, ilk olarak K~br~s Valisi'nin her ne durum ve ko~ullar alt~nda
olursa olsun sald~r~~ve ki~isel tehlikeye u~ram~~~olmas~n~n "önemli bir keyfiyet
ve ciddi bir mesele" olarak addedildi~ine dikkat çekiyor, isyan~~bast~rmak ve
kar~~~kl~~a ne ~imdi ne de gelecekte, katlan~lmayaca~~n~, yanl~~~yola sapan
kimselere aç~k bir biçimde göstermek için tam bir yetkiye sahip oldu~unu
K~br~s valisine iletiyor, var olan anayasa gere~ince verilmi~~olan hün-iyet ve
ayr~cal~klar~n sad~k olmayan siyasi liderlerce kötüye kullan~ld~~~n~~ ekliyor ve
~ngiliz hükümetinin K~br~s adas~n~n gelecekteki bütün sorunlar~n~~valiye dan~~arak incelemek zorunda oldu~unu vurguluyordu 42. Asl~nda Sömürgeler
Bakan~~ Thomas'~n telgraf~~dönemin ~ngiliz gazetelerinde de yay~nland~~ve
yorumland~. Bunlardan Manchester Guardian, 30 Ekim 1931 tarihli say~s~nda
söz konusu telgraf~n içeri~inden bahsederek, K~br~sl~~Rumlar~n be~te dördüAk~am, 22 Kas~ m 1931, No. 4712. s. 8 Söz konusu yaz~n~ n son cfunleleri ~öyle:
Denilebilirld K~br~s isyan~~ esnas~nda K~br~s Türkleri millederinin nas~l metin, dürüst ve
sulhperver bir seciyeye malik olduklar~n~~göstermektedir. ingilizler bu isyan esas~nda Türklerin
gösterdikleri insaniyete hayran olmu~lard~r".
42 Ba~bakanl~k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457711. Ayr~ca telgraf~n The Times'te
yay~nlanan metninin çevirisi için; Ayn~~ar~iv, Yer no 23457714.
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nün özgürlükten yana olup Yunanl~ larla birle~mek istediklerini belirtiyor, bu
iste~in 1878'den beri var oldu~unu haurlauyor ve otokrat bir hükümetten
s~n~ rl~~ yetkilerin dereceli bir biçimde geni~ letilmesi konumuna geçilmesini
öneriyordu". Öte yandan Daily Herald, Thomas'~ n telgraf~ na de~indikten
sonra K~br~s isyan~mn, k~~k~ ruc~larm ve politikac~lar~ n yönlendirmelerinin
basit bir sonucu olarak de~erlendirilemeyece~ini savunarak, düzeninin yeniden kurulmas~ ndan sonra, sorunun bask~c~~ve sert bir anlay~~~yerine sempatik
bir biçimde ele al~nmas~n~ n önemli olaca~~n~~ ileri sürüyordu". Sömürgeler
bakan~ n~n telgraf~n~~ yorumlayan Daily Telegraph Gazetesi 31 Ekim 1931 tarihli say~s~nda K~br~s anayasas~n~ n ask~ya al~naca~~n~ , adan~n yasal temsilcilerinin ve din adamlar~n~ n anayasay~~ yürürlü~e koymak kabiliyetinden mahrum olduklar~n~ n çoktan beri kan~ tlam~~~oldu~unu ifade ediyordu" ki, bu
yakla~~m Daily Herald'~n yalda.~~ m~yla bir paralellik göstermiyordu.
Sömürgeler Bakan~ n~n K~br~s isyan~na ili~kin ilk demeçleri Türk bas~ n~nda isyan~ ndan hemen sonra birkaç gün içinde yer alm~~t~. Bu tür aç~klamalardan birisine 25 Ekim 1931 tarihli Ak~am gazetesinde rastl~yoruz. 23
Ekim tarihli ve Londra ç~ k~~l~~olan bu haber oldukça k~ sayd~ . Bu, K~br~s'ta
vahim bir tak~m karga~al~ klarm oldu~u, endi~e edilecek bir durumun bulunmad~~~~ve hükümetin duruma hakim oldu~u biçimindeydi; dolay~s~ yla bu
aç~ klama tam bir diplomatik özellik ta~~maktayd~ . Sömürgeler bakan~~ isyana
ili~kin ayr~nt~l~~ geli~meleri ö~rendikten sonra verdi~i bir ba~ka demeçte daha
aç~k ve anla~~ l~ r bir anlat~rm ye~lemi~~görünmekteydi. Oldukça k~ sa olan bu
aç~ klama, isyan~n~ n bir tak~ m zalim kuvvetlerin faaliyette oldu~u ve ~ngiliz
~mparatorlu~u'nun dü~manlar~~ ile ~ iddetli biçimde mücadele etmesi gerekti~ini kan~ tlam~~ u, biçiminde bir içerik ta~~ yordu'. Öte yandan Sömürgeler
Bakan~~Avam Kamaras~'~ lda bir soruyu yan~ tlarken K~br~ s'ta hükümetin duruma hakim oldu~unu, isyan s~ ras~ nda sivil ahaliden alt~~ ki~inin öldü~ünü,
Ba~bakanl~k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer no 23457714.
Ba~bakanl~ k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer no 23457714.
1931 tarihli Daily
45 Ba~bakanl~ k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer no 23457714. öte yandan 2 Kas~m
Telgraph'da yer alan bir yorumda, ~u cümleler yer alm~~t~; "Bu kar~~~ kl~~~n güçlü olan taraf~~
~ ngiliz idaresine kar~~~baz~~ s~ n~ flann dü~manl~~~ ndan ibarettir. Bizim k~ smi adalet bayra~~m~z
alt~nda güvencede olan müslüman az ~ nl~klarla Rumlar~n aras~ nda dinsel ve ~rk rekabeti söz
43
44

konusudur". Ba~bakanl~ k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer no 23457714.
valisine
46 Cumhuriyet, 29 Ekim 1931, No. 2687, s. 1. Sömürgeler Bakan ~~ Thomas'~n K~br~s
gönderdi~i telgraf konusunda ~u gazetelere balulabilir; 1 Kas~ m 1931 tarihli Hakimiyet-i Milliye,
s. 3 ve ayn~~ tarihli Cumhuriyet, s. 3.
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otuz kadar~n~n yaraland~~~n~~ve polislerin u~rad~~~~zaiyat~n ise otuzdokuz yarahdan ibaret bulundu~unu, aç~ldam~~ur47.
K~br~s'taki isyanla ilgili olarak Yunan hükümetinin ve kamuoyunun tutum, davran~~~ve tepkilerini saptamak, üzerinde durdu~umuz konunun yanlulanyla -daha önce de~indi~imiz hususlarla birlilkte - d~~~dünyadaki boyudanna ili~kin önemli bilgiler kazand~racakt~r. Yunanistan'~n isyana ili~kin resmi
görü~ü yani Atina hükümetinin aç~klamalar~~konusunu belirlerken Ba~bakan
Venizelos ile D~~i~leri Bakan~'n~n demeçleri önem kazanmaktad~r. ~syan~n
patlak vermesinden k~sa bir süre sonra Venizelos'un vermi~~oldu~u demeçler
25 Ekim'den itibaren Türk bas~n~nda yer almaya ba~lad~. 24 Ekim tarihli ve
Atina ç~k~~l~~bir habere göre Venizelos, "~ngiliz ve Yunan hükümetleri aras~nda K~br~s meselesi nam~yla bir mesele yoktur. Mesele Ingiltere Hükümeti'yle K~br~s ahalisi aras~ndad~r" biçimindeki aç~klamas~yla Atina Hükümeti'nin
isyanla ilgisiz bulundu~unu belirtirken, D~~i~leri Bakan~~da daha aç~k bir anlaumla ayn~~hususa ~u cümleler ile i~aret ediyordu: "Yunan Hükümeti'nin
K~br~s meselesi muvacehesindeki vaziyeti beynelmilel uhut ve ~eraite ve ~ngiliz - Yunan münasebau aras~ndaki ananevi samimiyete göredir. Yunan Hükümeti hiçbir zaman K~br~s ahalisini te~vik etmemi~tir. Gayri kanuni tezahürleri takbih ediyorum". Venizelos'un yukar~daki demecini çe~itli kez daha ayr~nt~l~~ve aç~k bir ifadeyle yineledi~i görülmektedir. Cumhuriyet gazetesinin
26 Ekim 1931 tarihli say~s~nda yay~nland~~~~biçimiyle Yunan Ba~bakan~~K~br~s
meselesini ~ngiltere'nin bir meselesi telakki etmenin yan~~s~ra, ~u cümlelere
de yer vermi~ti: "Akl~~ba~~nda hiç kimse meydana gelen bu tür olaylar~n ~ngiliz Hilkümeti'ni K~br~sl~~Rumlar~n ulusal arzular~= gerçekle~mesi yönünde
tav~r almas~n~~sa~layaca~~n~~dü~ünemez. Adadaki bu son hareketler, ~ngiltere'deki baz~~bas~n organlar~n~n yaz~lar~ndan da cesaret alm~~~olabilirler...""9.
Venizelos'un bu demecini, ileride söz konusu edece~iz, Yunan bas~n~nda
K~br~s'taki ayaldanman~n tamam~yla desteklendi~i s~rada veriyor ve Yunan
Ba~bakan~ n~n yau~unc~~nitelikli bu tutumuna D~~i~leri Bakan~'da kat~l~yor,
daha da ileri giderek, "Yunanistan'~n enosisi hiçbir zaman do~rudan ya da
dolayl~~desteklemedi~ini" söylilyordu50.
47 Cumhuriyet,

14 Kas~m 1931, No. 2702, s. 1
25 Ekim 1931, No. 2683, s. 3.
49 Venizelos'un bu demeciyle ilgili olarak ayr~ca ~uraya balulabilir; Hill, George; a.g.e., s.
48 Cumhuriyet,

549.

5° Ba~bakanl~k Cumhuriyet Ar~isi, Yer No. 23457714 Ayr~ca; ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 40'dan
24 Ekim 1931 tarihli The Times.
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Yunan Hükümeti'nin isyana ili~kin aç~klamalar~~Yunan kamuoyunun yakla~~m~~ve de~erlendirmeleriyle pek uyumlu ve tutarl~~görünmüyordu. Çünkü
Yunan kamuoyunda isyan~n hakl~l~~~~ve desteklenmesi konusunda duyarl~l~k
en üst dereceye ula~m~~t~. Bu do~rultudaki çal~~ma ve yay~nlar konusunda
dikkati çeken bir geli~me de k~rkbe~~ki~iden 51 olu~an ve üyelerinin aralar~nda
eski Yunan Cumhurba~kan~~Amiral Kondouriotos'unda bulundu~u asker ve
politikac~larca kurulmu~~komitenin bir beyanname yaymlam~~~olmas~yd~. 31
Ekim tarihli hemen hemen bütün Yunan gazetelerinde yay~nlanm~~~olan bu
beyannamede, "K~br~shlann hakl~~davas~n~~müdafaa etmek ve cihan efkr~ umumiyesini bu davalar~ na imale ve tenvir etmek için propaganda da bulunaca~~" aç~klanmakta ve Yunan halk~n~ n destek ve yard~m~~istenmekteydi. Ayr~ca, bütün Yunanl~l~~~n isyan~~takdir ve muhabbede takip etmekte oldu~u
belirtilerek ~u cümleler de yer alm~~t~: "Özgür Yunanl~lar ~ngiltere ve Yunanistan'~~birbirine ba~layan samimi dostluk ve minnet ba~lar~n~~unutmad~lar.
~ngiliz ulusunun, esas itibariyle Yunanl~~olan bir adan~n özlemlerini tatmin
edece~ine inaruyoruz"52.
Öte yandan 1 Kas~m 1931 tarihli Ak~am'da yay~nlanan 31 Ekim tarihli ve
Atina ç~k~~l~~haberde K~bns isyan~nda ölen Rumlar~ n istirahati için büyük bir
ayini ruhani yap~laca~~~fakat hükümetin ayinin metropolithane kilisesinde
yap~lmas~na izin vermedi~i için Atina civar~nda Atnorousion köyü kilisesinde
yerine getirilece~i yer alm~~t~. Ba~ta üniversite, papazlar, K~br~s cemaati, Atina'daki Onikiadahlar, ~imali Epirliler ve çok say~da insan~n kat~hnuyla gerçekle~en ayiniruhani yap~ld~. Ya ölüm ya K~br~s, sil'âhlanal~m, gidelim karde~lerimizi kurtaral~m türünden sloganlar at~ld~ . Sonuç olarak ~ngiliz Hükümeti'nin hareket biçiminin lunanmas~na ve ~ngilizlerin adadan çekilmesinin istenmesine karar verilmi~ti". Yunanistan'daki gösteri ve mitingler devam etti.
12 Kas~m 1931 günü yap~lan mitinge kat~lanlar~n ~ngiliz büyükelçili~inin
51 Çe~idi kaynaklarda komitenin üye say~s~~45 gösterilmekte iken, 2 Kas~m 1931 tarihli
Ak~am'da (No. 4682, s. 2) üye say~s~~53 olarak verihnekte ve komite üyelerini "Yunan istiklal
mücadelesinde yararhk göstermi~~olan bütün Yunan ailelerinin efrad~n~n" olu~turdu~u
kaydedilmekte idi.
52 Bu beyanname konusunda; Ba~bakanhk Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457714. Ayr~ca; 1
ve 2 Kas~ m 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesi ile 2 Kas~m 1931 tarihli Ak~am gazetesine
balulabilir. Bunlar~n d~~~ nda, Hill, George; a.g.e., s. 549. 8 Kas~ m 1931 tarihli Cumhuriyet'te
(No. 2695, s. 3) 6 Kas~m tarihli ve Atina ç~k~~l~~ ~öyle bir haber bulunmaktad~r; "Amiral
Kondouriotos'a milli bir kitap verilecek, bu kitapta K~br~s kasabahlanyla köyler' ahalisinin
Yunanistan'a iltihak için verdikleri kararlar münderic bulunacakur".
" Amorousion mitingi ile ilgili olarak sunlara balulabilir; Ak~am, 2 Kas~m 1931, (No. 4692,
s. 2), Cumhuriyet, 6 Kas~m 1931, (No. 2694, s. 2) ve Hill, George; a.g.e., s. 549.
Belleten C. LX11, 15
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önünden geçmesine Atina Hükümeti'nce izin verilmemi~ti. Bu s~ rada K~br~sl~~
Profesör Simos Menardos, Kondouriotos'u K~ br~s Merkez Komitesi'nin ba~kan~~ olarak takdim etti. Amiral Kondouriotos, K~br~sl~larm arzular~n~ n gerçekle~ece~ini ümit etti~ini belirtti. Ö~renciler, Üniversitenin d~~~ nda bir
geçit töreni düzenlediler. Baz~~göstericiler yararland~ . Venizelos, bir gün
önce bas~n arac~l~~~~ile dost bir ülke aleyhine olan bu gösterilerin durdurulmas~ n~~ istemi~ti. Pire'de gizli bir komite kurulmu~tu ve K~ br~s'a gitmek üzere
bin ki~ilik gönüllü grubu olu~turulmu~tu 54.
Yunanistan'da K~br~s isyan~yla ilgili olarak yap~lan toplant~lar ve al~nan
kararlar konusunda son derece hareketli ve aktif tutum ve davran~~~ n sergilendi~i kentlerin ba~~ nda Atina'yla birlikte Selanik gelmekteydi. Bu kentte 1
Kas~ m 1931 tarihinde gerçekle~tirilen bir mitingte K~ br~sl~~Rumlar~ n vermekte oldu~u mücadelenin desteklenmesine ve bu amaç do~rultusunda olmak üzere genel bir yard~ m kampanyas~ n~ n ba~lat~lmasma karar verilmi~, ayr~ca K~ br~s adas~ n~ n Yunanistan'a ba~lanmas~~ da ba~ka bir istem olarak yer
alm~~t~. Bu karar ~ngiliz konsoloslu~-una, Cemiyet-i Akvam'a ve yabanc~~bas~na
gönderilecekti55. Öte yandan ulusal derneklerin sava~~gazileri birli~i, kilise
mensuplar~, muharip gaziler, Yahudi dernekleri ve parlamenterler gibi çok
say~da te~kilât~ n delegasyonlar~ n~ n yer ald~~~~kilisedeki dinsel törende
K~br~s'ta ölen Rumlar için ilâhiler söyleniyor, sava~~gazileri birli~i ad~na yap~ lan konu~mada K~br~s isyan~ n~ n niteli~i ~öylece belirtiliyordu: "Özgürlük ve
yirminci yüzy~l~n ortas~ nda eski Greklerin saf torunlar~~olan K~br~sl~~karde~lerimiz ülkelerini zapt eden güce kar~~~benzersiz bir sava~~veriyorlar". Yap~lan
bu konu~mada isyan~n nedenine ili~kin olarakta "adan~ n çe~itli valileri düne
kadar K~ br~sl~~ karde~lerimizi barbarlar olarak ve özgürlü~e lay~ k olmayanlar
olarak takdim ediyorlard~ . ~ngiltere'ye yak~~mayan bu insanl~ k d~~~~tutum,
K~ br~s halk~n~n sesini yükseltmesine sebep oldu" biçiminde bir aç~klama getiriliyordu. Mitingte Yahudi te~kilat~~ad~ na yap~lan konu~ma K~ br~s isyan~na kat~ ks~z tam bir deste~i ifade etmekteydi. Çünkü, Yahudiler kendilerini Yunanistan'da ya~ayan Yunanl~lardan tamamiyle farks~z bir konumda görmekteydi.
~~te Yahudiler ad~ na yap~lan konu~madan bir kaç cümle: "Yunanistan halk~~
dünya kamuoyuna hitap ederken ve heyecan~ na ortak ederken Selanikli
Yahudiler tam olarak bu heyecana kat~l~ rlar. K~br~s adas~ nda oturan Yunanl~~

54

Hill, George; a.g.e., s. 549 ve Cumhuriyet, 16 Kas~m 1931, No. 2704 s. 1.
3 Kas~m 1931, No. 2691, s. 3.

55 Cumhuriyet,
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üçyüzbin evlad~n~n böyle bir kahramanl~k u~runa sava~~verdi~i amaçla nn~n
tam olarak gerçekle~mesini bütün yönleriyle temenni ederler".
Yukar~da an~lan çe~itli toplumsal örgütler ad~na yap~lan, kimi örneklerini verdi~imiz konu~malardan sonra mitingte al~nan kararlar be~~noktada
toplanm~~~ve Selanik halk~~ad~na kamuoyuna duyrulmu~tu. Bu kararda ~u
hususlar yer alm~~t~:
Anavatan ile birle~mek ve özgürlü~ü ad~na sava~an K~br~s adas~~halk~na bütün Yunanl~lann sempati ve ac~lar~n~~ifade eder.
Küçük halklar~n özgürlü~ü dü~üncesi için sava~m~~~olan ~ngiliz halk~na ma~dur K~br~s halk~n~n sesine kulak vermesi ve Kahraman aday~~anavatana ba~~~lamas~~için ate~li istekte bulunur.
En de~erli ~eyi, özgürlü~ü elde etmek amac~yla K~bnsl~lar~n hakl~~ba~~
kald~rmas~n~~bast~rmak için al~nm~~~olan zalim önlemlerden vazgeçilmesini
~ngilizlerden adalet ve uygarl~k ad~na rica eder ve uygar ülkelerin en büyü~ü
ve en güçlüsü olan ~ngiliz ulusunun, K~br~s halk~n~n ba~~na geçti~i için adadan sürülen siyasal ~efleri ve papazlan serbest b~rakarak özgürlükçü tarihsel
geleneklerine lay~k oldu~unu gösterece~ini ümit eder.
K~br~shlar~n mücadelesi ve sava~~~lehinde bütün uygar dünyaya dayan~~ma ça~r~s~nda bulunur.
Baro, meslek federasyonlar~, sava~~gazileri ba~kanl~klarmdan ve halk
komisyonunun temsilcilerinden olu~an bir kurulun Kffinsl~lar~n sava~~~lehine
bu öneriyi (yukar~daki kararlar kastediliyor) a~a~~daki yerlere göndermeye
karar verir:
Bütün konsolosluklara
Konsey Ba~kanl~~~na, Bakanlar Kuruluna-D~~i~leri Bakan~na
Parti ba~kanlar~na
Senatoya ve Millet Meclisine
Uluslararas~~Bas~n Bürosuna56

56 Ba~bakanl~k

Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457712.
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Görüldü~ü üzere yukar~da söz konusu edilen mitingte al~nan kararlarda
bir yandan K~br~s'taki isyan ve sonras~~önlemler konusunda ~ngiltere'nin tutum ve davran~~~~aç~k ve sert bir biçimde kman~rken, bir yandan da, ~ngiltere'nin özgürlük ve ba~~ms~zl~k konular~na verdi~i önem an~msat~lmalda kal~nm~yor, övgü ve methiye derecesinde bir söylev biçimi ye~leniyordu. Bu
arada d~~~dünyan~n ilgi ve alakas~m çekebilmek için hem kamuoyu ve hem de
en yüksek resmi makamlar kat~nda giri~imde bulunmaktan vazgeçmiyorlard~.
Kararlardaki anlat~m biçimine bakt~~~m~zda, özgürlük ve ba~~ms~zl~k kavramlar~na uygar dünyan~n gösterdi~i ilgi ve duyarl~l~k konular~na da özellikle
önem verildi~i dikkati çekmekteydi.
Öte yandan, Yunanistan'da ayr~cal~kl~~bir yer tutan ve ikinci ba~kent özelli~ini ta~~yan Selanik kentinin Belediye Meclisi'nce kabul edilen kararlar~n
Belediye Ba~kan~~Charissios Varr~vacaseca ~ngiliz Ba~bakan ~~R. Mac Donald'a
Ba~bakan Yard~mc~s~~Sir S. Baldwin'e ve D~~i~leri Bakan~~Sir J. Simon'a gönderildi~ini görmekteyiz. Bu kararda ~ngiliz ulusunun özgürlü~e, ba~~ms~zl~~a
olan s~n~rs~z ba~l~l~~~~övgülü bir anlaumla dile getiriliyor, ~ngiliz ordularm~n
yüksek vas~flarm~n Selanik halk~n~~ricada bulunmaya sevk etti~i ileri sürülüyor, "K~br~s halk~n~n ulusal hareketi için yap~lan sava~~n, onlar~n (~ngilizler
kast ediliyor) manevi deste~i sayesinde durabilece~i" belirtiliyordu 57.
Yunanistan'~n isyanla ilgili resmi görü~ü ile onun kamuoyunun ilgi ve
davran~~lar~~konular~n~~yukar~da aç~klamaya çal~~t~k. Ayn~~ülkenin K~br~s isyan~na olan maddi deste~i konusuyla ilgili hususa gelince; yukar~da alt not
54'te verdi~imiz bilgi bize Pire'de kurulan gizli bir komitenin K~br~s'a gitmek
üzere bin ki~ilik bir grup olu~turdu~u biçimindeydi. Öte yandan aç~klanmayan ~ngiliz belgelerinin kay~t defterlerinde yer alan çok k~sa içerikli özedere
bak~ld~~~nda bunlardan birisinde "ayaldanman~n M~s~r'dan yönetilmi~~bulundu~una ili~kin bilginin yer ald~~~, bir ba~ka belgede de "Yunanistan'~n
olaylar~~ba~latanlara destek oldu~u; olaylar s~ras~nda Yunanistan'da yo~un bir
~ngiliz kar~~t~~propagandan~n55 yap~ld~~~~ve Kas~m ba~~nda Venizelos'un K~br~s'a gitmek üzere olan bir silahl~~grubu son anda durdurabildi~i" görülmektedir. ~syan~n M~s~r'dan yürütüldf~~iine ili~kin ~ngiliz belgesinde yer alan
bilgiye paralellik gösteren bir ba~ka haberin dönemin bas~n~nda da yay~nland~~~~dikkati çekrnektedir. Buna göre, 25 Ekim 1931 tarihli Cumhuriyet gazeBa~bakanhk Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457712.
58 Yunan propaganda.sma ili~kin daha önce aynnnh bilgi verilmi~ti.
58 ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 138 ve alt not 202 ve 203.
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tesinde 23 Ekim itibariyle Kahire ç~k~~l~~olarak yay~ nlanan haber aynen ~öy'edin "Kahire (23) AA-Resmen bildirildi~ine göre bir tak~m yelkenliler kaçak
olarak Yunan adalar~ndan K~br~ s'a mitralyözler ve silahlar getirmi~lerdi. Maamaf~h, asilerin iyi müsellâh olmad~klar~~ve ellerinde kafi miktarda para ve
mühimmat bulunmad~~~~zannedilmektedir. Fazla olarak te~ kilatlar~~da yoktur". K~bns isyan~ na Yunanistan'~n verdi~i maddi destek konusunda elde edilebilen bilgilerin, yukar~ da belirtilmeye çal~~~ ld~~~~gibi çok fazla olmamas~,
bunlar~n konunun aç~ kl~~a kavu~turulmas~~hususunda yetersiz oldu~u anlam~ na gelmez. Bilakis ileride ~ngiliz belgelerinin bir k~sm~n~ n kullan~ ma aç~lmas~ na de~in önemli, somut kan~ tlar olarak alg~lanmas~~gerekti~i kan~s~ nday~z.
~syan~ n bast~nlmasm~~takiben al~ nan önlemler ve K~br~s'taki yeni yönetimsel yap~ lanma konusuna gelince; Al~ nan ilk önlem, daha önce belirtti~imiz, Rum ileri gelenleri ile kimi din görevlilerinin sürgüne gönderilmeleri
oldu. Bunu, K~br~s anayasas~ n~n ask~ya al~ nmas~~ve 9 Kas~m 1931'de yürürlü~e giren Order in Council ile Yasama Konseyi'nin kald~ r~larak valiye "yasa
koymayla ilgili tüm yetkilerin" verilmesi izledi6°. K~br~s valisi geni~~yetkilerine
dayanarak Bayrak, Köy Yöneticileri ve Kilise Çanlan ile ilgili üç yasay~~kald~ rarak yenilerini yay~ nl~yordu. Konsolosluklar d~~~ nda yabanc~~bayraklar~ n
kullan~m~~ yasaklarnyor, köy muhtarlann~ n atanmas~~yetkisi valiye b~rak~l~ yor
ve kilise çanlar~ n~ n topluma heyecan getirmesi amac~yla kullan~lmas~ na izin
verilmiyordu. isyan ba~lar ba~lamaz bas~n sansfirü uygulan~ yor, posta-telgraf
valili~in denetimine b~ ralullyordu. 1931 Kas~m~ nda yürürlü~e konulan yeni
e~itim yasas~~ile programlar~ n belirlenmesi tümüyle ~ngiliz yönetimine terk
ediliyor, Yunan tarihi, Yunan ulusal ~ark~larm~n ö~retimi yasaklan~yordu. Bu
giri~imin amac~~ kilisenin e~itim kurumlarmdaki etkinli~ini kald~ rmaya yönelikti. Tazminat Vergisi Yasas~~zarar görmü~~mal ve mülkün suçlu köy ve kasabalardan kar~~lanmasm~~öngörüyordu. Bu arada K~br~s'ta siyasi partiler da~~t~ld~~ve yeniden kurulmalar~~yasakland~ . Bu bask~c~~tutum ve uygulamalar~~
ba~ka giri~ imler izledi; Kilisenin mal varl~~~n~ n denetimi, 1932 Ceza Yasas~~
de~i~ikli~i, ayr~ca Usul Yasas~'nda yap~lan bir de~i~ iklik ile Ceza Yarg~ lama

~m 1931'de
14) ~ükrü Gürel; a.g.e., s. 142 alt not 214. ~ükrü Gürel, Yasama Konseyi'nin 9 Kas
kald~ r~ld~~~ m belirtiyor ise de K~ br~s Türk Konsoloslu~u'nca D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen
bir yaz~ da Yasama Konseyi'nin 13.11.1931 tarihinde kald ~ r~ld~~~~yer almaktad~r. Bak~~~~ z;
Ba~bakanl~ k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457715. Bu yaz~ n~ n ekinde K~ br~s Resmi Gazetesi'llin
13 Kas~ m 1931 tarihli ve 2176 numaral~~nüshai fevkaladesinde ~ ngiliz Kral~'l~ca ç~ kar~lan ferman
ve bunlar~ n gere~i olarak haz~ rlanan nizamnamenin Türkçesi yer almaktad~ r.
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Usulii'nün de~i~tirilmesi61 gibi. Isyan~~takiben al~ nan önlemler konusunda
önemli gördü~ümüz iki yaz~~üzerinde duraca~~z. Çünkü, bu yaz~lar yukar~da
s~ralad~~~m~z de~i~iklilderden önce yaymlanm~~ u ve adeta yap~lacak de~i~iklilderin nelerden ibaret oldu~unu haber veriyordu. Bunlardan birisi 31 Ekim
1931 tarihli Morning Post gazetesinde "K~bns'ta Kararl~~Eylem" ba~l~~~~ile yay~nlanm~~~oland~. Yaz~da, ~ngiliz Sömürgeler Bakan~'n~n K~br~s Valisi'ne gönderdi~i telgrafta K~br~s anayasas~nda yap~lmas~n~~öngördü~ü de~i~iklikler
içinde Yasama Konseyi'ne seçilen temsilcilerin toplant~lar~n~n iptali hususunun ba~l~ca de~i~ikli~i olu~turaca~~~ileri sürülürken, yürürlükteki anayasaya
göre Yasama Konseyi üyelerinin kaç ki~iden olu~tu~u ve nas~l seçildi~i an~msat~l~yor, bu olu~umun yaratt~~~~valinin yetkilerini kullamm~ndaki s~k~nt~n~n,
ancak tek otoritenin valiye ve onun resmi temsilcilerine verilerek sa~lanabilecek etkili bir hükümet sayesinde a~~labilece~i belirtiliyordu62. Di~er yaz~~ise,
~ ngiltere'nin en etkili ve önemli bir gazetesi olan 'The Timesde yer alm~~t~.
Burada, daha önce üzerinde durdu~umuz, kilisenin konumu ve piskoposlar~n e~itilmesi hususuna de~inilmekte, isyan s~ras~nda olu~an zarar ve ziyan~n
K~br~s Ortodoks Kilisesi'ne ödettirilmesi gerekti~i ileri sürülmekteydi. Kilise
ayn~~zamanda okullardaki ö~retmenleri kendisine hizmet etmek için atamaktayd~. Anglikan ve Ortodoks Kiliseleri aras~ndaki ili~kilerin dostane oldu~u,
bundan yararlan~ larak kaba Ortodoks Kilisesi'nin yetkililerini ikna etmenin
Rodos ve K~br~s piskoposlar~~aras~nda yap~lacak de~i~imle olanalth olabilece~i kaydediliyordu. K~br~sl~~piskoposlar Rodos'a gönderildi~inde çok yararlanabilecekleri bir disiplin anlay~~~ m ve hükümeti (K~br~s hükümeti kast ediliyor) tan~ma f~rsat~n~~yakalayabileceklerdi. Çünkü, piskoposlar bu sayede
Yunanistan'da ve adalarda tart~~mas~ z egemen olan ~ngiltere ve ~ngilizler'e
duyulan dostlu~u yararl~~bir biçimde K~br~ s'tada ifade edebileceklerdi. Vali
Storrs, ayn~~zamanda müftülerin de piskoposlar gibi ~ngiltere ve ~ngilizlere
kar~~~duyduklar~~dü~ünceleri de~i~tirebilecekleri kan~s~n~~ta~~maktaych63.
K~br~s isyan~~ile ilgili bu çal~~may~~bitirmeden önce, isyan öncesi Do~u
Akdeniz'in uluslararas~~ili~kiler bak~m~ndan görüntüsünü çok k~sa da olsa beBu de~i~iklik konusuyla ilgili olarak yukar~da an~lanlar~n d~~~nda ~unlara balulabilinir;
~ükrü, Torun; a.g.e., s. 63-64; Ahmet, Gazio~lu; a.g.e., s. 36-37; Royal ~nratute of International
Affairs The Middle East, A Political and Econom~ c Survey London 1950, s. 133. K~br~s Valisi Sir
Ronald Storrs aralar~nda ~unlar~~ifade ediyor; "1927 de önerdi~im askeri birli~in Lefko~a'ya
nakli, 1929 ve 1930 da önerdi~im anayasa de~i~ikli~i ve isyandan alt~~ay önce istedi~im Yunan
konsolosunun çekilmesi maalesef gerçekk~merni~ti...", Taçgey Debes; (Çevr.), a.g.e., s. 121.
62 Ba~bakanl~k
Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457714.
Ba~bakanl~k Cumhuriyet Ar~ivi, Yer No. 23457714.
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lirlemek gerekiyor. Bu yap~l~ rken, K~br~s'ta 1931 Ekimi'nde patlak veren Rum
isyan~~öncesinde Yunanistan'~n Türkiye ile ve bu iki devletin ~talya ile ili~kilerine de~inip, aralar~ndaki sorunlar~~ne biçimde çözümlediklerine at~fta bulunulacak; bu arada uluslararas~~ ortam~n özellikle Do~u Akdeniz bak~m~ndan
belirlenmesi, üzerinde durulan bir ba~ka husus olacakt~r. Burada yine de~inilmesi gerekli bir nokta olarak K~br~s Rum isyan~n~~etkilemesi aç~s~ndan ~ngiltere'nin 1930 sular~ ndaki M~s~ r politikas~ na çok k~sa gönderme yap~lacakur.
Lozan Antla~mas~'n~n ilgili maddeleri uyar~nca Türkiye'de kalan Rumlarla Yunanistan'da kalan Müslümanlar~n de~i~imi meselesini çözüme kavu~turmak için yap~lan sözle~me ve protokol gere~i kurulan uluslararas~~komisyonun Ekim 1923'ten itibaren ba~layan çal~~malar~~ s~ras~nda "yerle~mi~" deyiminin kapsam~~konusunda Türk ve Yunan temsilcileri aras~nda deyimin yorumlanmas~~ bak~ m~ ndan ç~ kan görü~~ayr~l~~~ n~n giderilmesi pek kolay olmam~~ur. Milletleraras~~Daimi Adalet Divan~'n~ n 1925 ~ubau'nda yapt~~~~yorum, anla~mazl~~~~çözümleyemedi. Uyu~mazl~ k konusu giderek büyümeye
ba~lam~~, Aral~k 1926'da Atina'da Türkiye ile Yunanistan aras~nda yap~lan anla~ma ile siyasi bir çözüme kavu~turulabilmi~~ise de 1930 y~l~na de~in her iki
ülke aras~ ndaki ili~kiler dostane olmaktan uzak kalm~~t~. ~ki ülke aras~ndaki
ili~kilerin yava~~yava~~geli~mesinde iki unsur etkili olmu~~görünmektedir.
Bunlardan biri ~talya'n~ n Akdeniz bölgesinde Türkiye ve Yunanistan'~~ içine
alan bir dostluk ve ittifak sistemi kurmak çabas~, di~eri ise Mustafa Kemal ile
Venizelos'un ili~kilerin geli~tirilmesinde gösterdikleri çabalard~r. Venizelos'un Yunanistan'~ n u~rayabilece~i ekonomik ve siyasi zararlar~~ göz önünde
tutmas~~Türk-Yunan ili~kilerinde önemli bir yumu~amay~~gündeme getirmi~,
bunun sonucu olarak ta 10 Haziran 1930da Ankara'da imzalanan antla~ma
ile sürüncemede kalan mübadele sorunu tamamiyle çözüm yoluna girmi~tir.
Bu geli~meyi Türk-Yunan ili~kilerinin 1954 y~l~ na de~in dostluk ve bar~~~
içinde seyretmesini sa~layacak 30 Ekim 1930 tarihinde iki devlet aras~ nda üç
antla~man~n imzalanmas~~izlemi~tir. Bu antla~malar, 1830'dan beri her iki
ülke aras~ nda giderek artan, zaman zaman çat~~ malara dönü~en ili~kileri bar~~a dönü~türüyordu. Görüldü~ü üzere K~br~ s'ta 1931 Ekimi'nde Rum
isyan~n~n ba~lad~~~~s~ralarda Türkiye ile Yunanistan aras~ ndaki ili~kiler, sorunlar~n çözümlendi~i yeni bir dönemi ba~latm~~~durumdayd~. Bu durum
K~br~ s'taki Rum isyamna Türk hükümetinin tamamiyle kay~ts~z kalmas~n~~yaratm~~ ur denilemez. Çünkü daha önce Ankara Hükümeti'nin K~br~s'taki
konsoloslu~u ile Londra ve Atina elçiliklerince gönderilen raporlar sayesinde
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Rum isyarnyla ilgili olarak bilgilendirildi~ini belirtmi~tik. Türk Hükümeti'nin
isyan s~ ras~ nda Yunanistan kat~nda diplomatik giri~imlerde bulunmamas~ n~ n
nedenleri olarak, Türk-Yunan ili~kilerinde yukar~da k~saca aç~ klanan dostluk
ve bar~~~havas~ n~ n etkin ve egemen olmas~ n~ n yan~s~ ra, daha önce belirtti~imiz gibi Lozan Antla~mas~'n~ n K~ br~s ile ilgili maddelerinin biçimlendirdi~i
hukuksal yap~ , gösterilebilinir. Ayn~~ zamanda Türk-Yunan ili~kilerinde ya~anmakta olan dostluk ve bar~~~dönemiyle Balkan Birli~i konusundaki dü~ünce ve yakla~~ mlar~ n Atina Hükümetini K~ br~s'taki Rum isyamyla ilgilenmek hususunda yans~ z kalmak konumuna itti~i, en az~ ndan diplomatik
alanda ona bu tür bir tav~ r sergilemek ihtiyac~ n~~ hissettirdi~i söylenebilir.
Öte yandan ~ talya, di~er devletlerle ili~kilerinde kuvvetli olabilmek için
Do~u Akdeniz devletleri ile bir ittifak sistemi kurmak istiyordu. Türkiye' de
Bat~l~~ devletlerle ili~kilerini düzenlemek ihtiyac~ n~~duyuyordu. Asl~ nda bu
devletin Türkiye'nin üzerinde emelleri söz konusuydu. Fakat Yugoslavya
Fransa ile ittifak imzalay~nca, ~ talya Yunanistan ve Türkiye'ye kar~~~davran~~~ n~~
yumu~aun~~t~. Bu do~rultudaki bir antla~ma May~s 1928'de Roma'da Türkiye~ talya aras~ nda imzalanm~~t~ . Bunu Eylül 1928'de Yunanistan ile ~ talya
aras~nda imzalanan ayn~~ nitelikli bir ba~ka antla~ma izlemi~ti. Bu geli~melere
kar~~ n, ~ talya Do~u Akdeniz devletlerini etkisi alt~ na almay~~ amaçlayan
sald~ rgan bir politika izlemeye devam etmi~tir.
K~ br~s'taki Rum isyan~~ öncesinde bu hareketi etkileyen bir d~~~geli~me
olarak ~ngiltere'nin M~s~ r ile olan ili~kilerinde özellikle 1927-1930 aras~ ndaki
ya~ananlar' görmekteyiz. M~s~ r halk~ n~ n daha önceki y~llardaki tutumu nedeniyle ~ngiltere 1927-1930 evresinde Kral Fuad yerine Vafd partisi ile tam ba~~ ms~zl~ k konusunu görü~mek zorunda kalm~~t~. Görü~meler 1930'da kesilmi~~ise de, ~ngiltere M~s~ r ulusçular~ na ödünler verebilece~ini, bunun asl~ nda
kaç~ n~ lmaz oldu~unu belli etmi~ti. Bu geli~melerin Yunanistan ve K~ br~s'taki
Rumlar aras~ nda, K~ br~s'~ n statüsüne ili~kin yank~lar~~ olmu~tur".
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ngiltere Müsterelekat Nezeretinden Kibri Vli1iino gand,
rilip Kibri C:erldel :.esniyesinin
I tarihli nüst~:
fevkalidesinde intiaar eden telgrafnemenlm ~eti mfiterem
ridir
Albris Vali2i,
Klbris'in va~lyetinae bir eseri salah neva« oldutunu abi
sunan telgr~ fnamenirden kesti' ittila etmekle mesrurum. V
ümit ederim Ki bütün Craire dahilinde eseyi ~in 'ede elmed
kuma yakinda bana Lear edebileoeksiniz.
Z~t' Ea~metre~ nahinin tebaael bulunan kimseler ta~~
finden bir Eritmeye Kelenisinde Krolin milmeswilinlm-herhe
ahval tahtinde olursa olsun- temente, ve tehlike' »fidye
maruz kalmi~~elmesi mühim bir keyfiyet ve ciddi bir Imsel
d~r.
Kat/ Ha~meteenahlnin memesellielleibitft ikredhe
lundutm eirada Lefko~~~ 'daki Vilayet Deiresine bir ht~oum vi
buiduaunu ve bu hücum!' liderleri arbeinda daha gemealenal
sadakat tahllfi lere eden kimselerin de bulundutunu atre~r
le Zati Haametpenahlleri pek münselibilhugur olem~tir.
Ele bag~ lare kar~' elyevm te~ebbüsetta bulunmu~~ek
nuz. Bunlar hakkinda enamelede bulunmaniz ve bu hareketi 1s
yanlyeel bastlrnek ve yahut - kari~ iklite ne ~imdi ne de 15
tikbalde tehammül edilmiyeeetini-_muoibi teessüf elaoak kg_
dar yanlig yola sapa* kimselere *yan ve beyin klimal~~ hususunda berbalui bir eumelei asimede bulunmaniz içti imha.
hereti kamileye maliksiniz.
Bedihidirkl mevcut Kanunu Keesi tahtimde bah~edi
leabfirrlyetire4~tlyazat, gayri «dik elYeel liderler
Ekl
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Haficiye Vekâleti

Uulsa

nci Daire Umum Müdürlü~ ü
2
nci ~ube

Lef

~ç
: K~br~s isyan~~ hakk~nda.

Yfiksek Flaivekâlete

i?.2./~tarih veg2L12numarall tezkereye zeyildir:
(ft
K~br~s Meclisi kavaninin 13/11/1931 tarihinde
la~volundu~u ve hfikûmet taraf~ndan muhtelif tarihlerde negr
lunan evamir ve mukarrerat~n yeni bir nizamname ile tevhit
edildi~i K~br~s Konsoloslu~umuzdan ie? ar olunmaktad~ r.
Bu hususta hükûmetin resmi: gazetesi olan The Cygr
Gazette'in fevkalâde nfishas~nda intiar eden ferman~ n bir
sureti mütercemesi ile ahiren nesrolunan Nizamnamenin türkg
bir nfishas~~ merbuten Ylcsek makamlar~na arz ve takdim k~l~n
m~ t~r efendim.
harieiye Vekili
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