SALAH' R. SONYEL, Cyprus, The Destr~~ ction of a Republic (British
Documents, 1960-1965), London, The Eotl~en Press, 1997.
Türk-Yunan ili~kilerinde Türkiye'nin daima bir dezavantaj~~ olmu~tur ve bu dezavantaj bugün için de söz konusudur. Bu da, Yunanistan'~n, gerçekleri radikal bir ~ekilde tahrif ederek, ve
kendi davas~n~~ve görü~lerini yaymak için. Türkiye aleyhine giri~ti~i propagandalarm gerçekten
etkili olmas~d~ r. Bu konuda, Yunanistan'~ n çok gerisinde kald~~~m~ z~~kabul etmeliyiz. Bunun için
neler yapmam~z gerekti~ini bu tan~t~m yaz~s~ nda tart~~acak de~iliz. Belirtmek istedi~imiz, Yunan
ve K~br~sla ilgili olarak da. Rum propagandas~ n~ n etkinli~inde, özellikle bu propagandaya muhatap olanlar bak~ m~ ndan, dinsel ve siyasal faktörlerin bir arada göz önünde tutulmas~~ gerekti~idir.
Belirtti~imiz bu husus, özellikle K~ br~s sorunu için söz konusudur. Y~ llar y~l~~ K~br~s'ta,
1954'ten 1974'e kadar, Rumlar, aday~~Yunanistan'a ilhak h~ rs~~ile, yani enosis için, Türklere hep
sald~rm~~, Türklerin mallar~ n~~tahrip etmi~, K~ br~ s Tiirkil'nü evinden, yerinden yurdundan etmi~, K~br~s Türkil'ne kar~~~defalarca "katliama" a giri~mi~, fakat, etkin propagandas~~ile, bütün
olaylar~ n sorumluluk ve suçlulu~unu Türklerin ve Türkiye'nin üstüne y~ kmaya çal~~m~~t~r. K~br~s
Tiirkii'nün varl~~~ n~~ savunma me~ruiyetini, dünya kamuoyuna "Türk sald~rganl~~~" ve hatta zama~~~zaman "Türk vah~eti" olarak sunmaktan geri kalmam~~t~ r. Halbuki, 1954'ten 1974'e kadar
geçen süre, Türklere yönelen Rum ve Yunan "vah~eti"nden ba~ka bir ~ey de~ildir.
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Di~er taraftan, Yunanistan ve Rumlar, çe~itli yaymlarla propagandalarma destek vermeye
muvaffak olmu~lard~ r. Buna kar~~l~ k, "K~ br~s Gerçe~i"ni yans~tan ve Bat~'da yap~lan yay~nlar, maalesef çok azd~r. Ba~ta Say~ n Rauf Denkta~~olmak üzere K~br~s Türk liderlerinin ~ ngilizce olarak
yap~lm~~~pek çok yay~ nlar~~ bulunmakla beraber, yabanc~lar taraf~ndan yaz~l~p. Makarios ve K~br~s
Rumlar~ n~ n gerçek yüzünü ortaya koyan eserler, maalesef pek azd~r. Pierre Oberlingin 1982'de
yay~nlad~~~~ The Road to Bellapais ile 1989'da yay~ nlad~~~~ve taraf~m~zdan, K~br~s Facias~~ad~~ile
Türkçe'ye çevrilen (Bak.: BELLETEN, Cilt LIV, A~ustos 1990, Say~~ 210, s. 825-861) The Cyprus
Tmgedy gelmektedir. Say~lar~~az da olsa, yabanc~lar taraf~ ndan yaz~ lan ve gerçekleri su üstüne
ç~ karan bu gibi eserlerin etkisiz ve faydas~z kald~~~~söylenemez.
Say~ n Salahi R. Sonyel taraf~ ndan yaz~lan Cyprus, The Destruction of a Republic adl~~eser
ise, bir Türk tarihçisi taraf~ ndan yaz~lm~~~olmakla beraber, çok farkl~~ve önemli bir özelli~e sahip
bulunmaktad~r. Çünkü, ~ ngiltere Hükümeti'nin, 1990-1995 y~llar~~aras~ nda. K~br~s ile ilgili olarak
yay~nlad~~~~diplomatik belgelere dayanmaktad ~ r. Eserin 165 sayfal~ k metin k~sm~nda yaz~lanlar,
konu~mas~ , bu belgelerin söyledikleridir.
tabir caizse, yay~nlanm~~~olan ~ngiliz resmi belgeleri
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Bununla beraber, yazar~ n Önsöz'ünde belirtti~ine göre, ~ngiltere Hükümeti, kendisince

"hassas" ("sensitive") telâkki edilen baz~~ belgeleri yar~llamann~ur. Bu uygulama, Amerikan

D~~i~leri Bakanl~~~~taraf~ndan da aynen izle~nnektedir. Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~~da, diplomatik belgelerini 30 y~l ara ile yarnlamakla beraber, baz~~belgeler bu yay~nlar aras~nda yer alma maktad~ r. Bunu, Türkiye ile ilgili Amerikan belgelerini incelerken aç~k olarak tespit ettik. Zaten,
yay~nlanm~~~belgelerde zikredilen baz~~ belgeler için, dipnotlar~nda "yarnlanmam~~t~ r" ("not
printed") ibaresi kullan~lmaktad~ r. Marnafih, yay~nlanan belgelerin de, yak~n tarihe geni~~bir ~~~k
tuttu~u da gerçektir. Say~n Sonyel'in eserinde de bu aç~ kça görülmektedir.
Ba~l~~~n', K~ br~s, Bir Cumhuriyetin Y~k~l~ p diye tercüme edebilece~imiz Cyprus, The
Destr~~ction of a Republic, ad~ndan da anla~~laca~~~üzere, 1959 Zürich ve Londra Anla~malar~~ ve
1960 Anayasas~~ ile kurulan K~ br~s Cumhuriyeti'nin, Makarios liderli~inde K~br~s Rumlann~n ve
onlara destek veren ~ngiltere'nin ve ~a~k~ n bir Amerikan politikas~n~n beceriksizli~i sayesinde
nas~l ortadan kald~r~ld~~~n~~ ortaya koyma amac~m gütmektedir. Dolay~s~yla, eserin ad~~~~~~~da gösterdi~i gibi, eser bir bak~ma bir "~thann~ame" dir. Belgeler ~~~~~nda ve tarih huzurunda suçlular~~
ve kusurlar~~ te~hir etmektedir. Yaln~ z, bu bizim yorumumuzdur. Yazar~ n kendi yorumlarmda, bu
derece kesin bir "ithamname" niteli~ine sahip oldu~unu söylemek biraz zordur. Bizim kan~~m~zca, yazar, daha ziyade, objektif ve so~ukkanl~~ bir tarihçi gibi davranmar tercih etmi~~görünüyor. Belgelerin ortaya ç~kard~~~~gerçekleri ve bu gerçekler içinde rol alm~~~olan suçlu ve kusurlular~~ "te~hir" ederek, de~erlendirmeyi, iyi niyetli ve dürüst okuyucuya b~ rakm~~t~r. "Etkileyici bir
izlenim" verme bak~m~ndan, bu da yararl~~ bir metod olarak dü~ünülebilir.
Belirtmemiz gereken ikinci bir husus ise, eserde belirtilen, 1960-1965 aras~~ geli~melerine
ait atla çizgi, konuyu bilenler bak~m~ndan bir yenilik te~kil etmemektedir. Fakat eserin, bildiklerimize getirdi~i yenilik ve esasl~~ katk~, geli~melerin iç yüzüne ve ayr~nt~lara ait verdi~i bilgilerdir.
~üphesiz bu bilgiler, ~ ngiliz belgeleri~~i~~~ yans~ tt~~~~bilgiler oldu~u için, esas itibariyle
~ngiltere'nin K~br~s politikas~~ bak~m~ndan ayd~~ nla [imi~~olmaktarz.
Bu ana özellikleri ta~~ yan eser 5 bölümden meydana geliyor. 1-12. sayfalarda yer alan
Birinci Bölüm, 1960 öncesine ait baz~~ özet tarihi bilgiler vermektedir. Bu arada yazar,
Yunanistan'~n, K~br~s üzerinde hiçbir tarihi hakk~~ olmad~~~ na ve Bizans döneminde her ikisinin
de Bizans topra~~~olmas~n~n d~~~ nda, bütün tarihi boyunca K~br~s'~ n hiçbir zaman Yunanistan'la
birle~memi~~oldu~una, enosis tahrikçilerinin hiçbir zaman ald~rmam~~~oldu~unu r~rgularnaktad~r (p.4).
13-30. sayfalarda yer alan ve Cumhuriyeein ~lk Y~llar~ , 1960-1962 adl~~ ~kinci Bölümde yazar,
K~br~s Cumhuriyeti'nin kurulu~~geli~melerine ait bilgi vermektedir. ilgi çeken nokta, burada
1960 K~br~s Anayasas~'n~n haz~rl~ k müzakere ve çal~~malar~na yazar~n hiç de~inmemi~~olmas~d~r.
Bunun d~~~ nda, bu bölümde, esas itibariyle. Makarios'un komünistlerle ve Komünist AKEL
Partisi ile yapm~~~oldu~u yak~n i~birli~i hakk~ndaki bilgiler yer almaktad~r.
31-61. sayfalarda yer alan VC Solun] Ba~lang~c~ , 1963 ba~l~~~n' ta~~yan Üçüncü Bölümde,
ayr~~ belediyeler konusunda Makarios ve Rumlar~ n ç~kard~~~~güçlükler ile, bu konuda oynanmak
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istenen oyunlar ve Makarios'un, Türk toplumunu birçok haklar~ndan yoksun b~rakmak için,
1960 Anayasas~ 'm de~i~tirmek istemesinden do~an 1963 Aral~k krizine varan geli~meler belirtilmektedir.
Burada dikkati çeken en önemli nokta, Makarios'~m, 1960 K~br~s Cumhuriyeti Anayasas~'m
Türklerin aleyhine olarak de~i~tirmek istemesine, ~ ngiltere'nin kar~~~gk~nam~~~ve hatta destekleyici bir tutum alm~~~olmas~d~r. K~br~s'taki ~ ngiliz Yüksek Komiser Vekili, Aral~ k 1962'de
Londra'ya gönderdi~i telgraf~~~da, "Ba~piskopos, ayr~~belediyelerin i~leye~neyece~ini söylerken,
bir kere daha Anayasa'ya ayk~r~~hareket eunektedir."derken, D~~i~leri Bakanl~~~'ndan bir yetkili
de, yine ayr~~ belediyeler konusunda, "~üphesiz Türkler hukuken bu konuda çok kurretlidirler"
(p.32) yorumunu yap~yordu. Lakin, ~ngiltere'nin K~br~s Komiseri Arthur Clark, bu konuda
Makarios ile tam bir i~birli~i içi~~deydi. Arthur Clark, Makarios'un yak~n dostu ve onun s~rda~lyd~. Makarios birçok konuda Clark'a dan~~~yordu. Nitekim, 1963 Kas~m~nda Dr. Faz~l Küçük'e
verilen ve Anayasa'n~n 13 maddesi~~de de~i~ikli~i öngören teklifler, Makarios ve Clark taraf~ndan
birlikte haz~rlanm~~t~~(Bak. p.47-51).
Makarios, sadece anayasa de~i~ikli~i de~il. Türkiye'ye müdahale hakk~~ veren Garanti
Antla~mas~'m da feshetmek istiyordu. Bu ise ~ngiltere D~~i~leri Bakaill~~~'m endi~eye seri:etti~inden, Bakanl~k bir aç~ klama ile Hükümetin tutumunu belirtmek istedi~i~~de, kar~~s~ nda
Somürgeler Bakanl~~~ n~~ bulmu~~ve Sömiirgeler Bakanl~~~~böyle bir aç~ klamay~~ önlemi~tir
(p.44). Bundan daha da önemlisi. May~s 1963'ten itibaren K~br~s Hükümeti ile ~ ngiltere aras~nda
Anayasa de~i~ikli~i ve Garanti Antla~mas~ '~nil kald~r~lmas~~ hususunda müzakereler bile
ba~lam~~u (p. 40-41). O kadar ki, ~ ngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Londra'ya K~br~s Rum planlar~ na ~ngiltere Hükümeti'nin sürüklenmi~~olmas~ndan duydu~u endi~eyi belirtiyordu.
Bu bölümün 52-61. sayfalar~nda, "Kanl~~ Noel" denen, 21 Aral~k 1963 olaylar~ na, yani
R~unlar~n Türkleri katlet~ne te~ebbüslerinden do~an krize ait geli~meler incelenmektedir. Bu
olaylar~n arkas~ndan Makarios, 31 Aral~k 1963'te K~br~s Anla~malar~ n~~ feshetti~i~~i ilan etmi~tir.
Eserin, Sa~a~~n E~i~inde. 1964 ba~l~kl~~Dördüncü Bölümü, 60-117. sayfalarda yer almaktad~r. Bu bölümün ve bilindi~i gibi, 1964 y~l~n~n özelli~i, 1963-1964 K~br~s Krizi'llin en gergi~~~ y~l~~
olmas~d~r. Rumlar~n Türklere yönelik sald~r~lar~~~~~~~ l~er gün biraz daha artmas~, Türkiye'yi zaman zaman K~ br~s'a askeri müdahale alternatifi ile kar~~~kar~~ya getirmi~, bu da bir yandan
K~br~s Krizi'~li ~iddetlendirirken, bir yandan da Türk-Yunan ili~kilerinin gerginle~mesine sebep
olmu~tur. O kadar ki, Temmuz 1964 sonunda Rumlar~ n Mans~~ra ve Erenköy bölgesinde
Türklere kar~~~bir katliama kalk~~n~alar~~ üzerine Türk jetleri Rum mevzilerini a~~r bir ~ekilde
bombarch~na ~l etmi~lerdir.
Bu arada, Türkiye'nin 5 Haziran'da K~br~s'a asker ç~ karma karar~~ üzerine, Amerika
Cumhurba~kan~~ johnson'~n n~ektubu. K~br~s geli~melerinin içi~~e bomba gibi dü~mü~tür. Yazar,
bu konu üzerinde pek durmanu~ur (Bak.p.97).
Fakat, 1964 y~l~~ geli~meler

• en önemli yan~, gerek ~ ngiltere'nin, gerek Amerika'n~ n,

enosis tezini resmen benimsemeleridir.
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Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964'te, K~br~s'a bir B.M. Bar~~~Gücü gönderme karar~~ald~ . Bu
güç bugüne kadar K~br~s'ta görev yapmaktad~r. Fakat, bundan daha önemlisi, Makarios'un bütün K~br~s Anla~rnalar~'n~~feshetmesine, yani K~br~s Cumhuriyeti'ni kural~~belgeleri reddederek
bu Cumhuriyeti ortadan kald~rmas~na ve Türklerin bu Cumhuriyet ile ilgileri~~i~~~fiilen kesilmesi
dolay~s~yla Cumhuriyet'i~~~bu bak~mdan da yok olmas~na ra~men, Güvenlik Konseyi'nin, fiili
Rum hükümetini Egemen K~br~s Cumhuriyeti diye adland~rmas~~ve buna dayanan Makarios'un
da, Türkiye'nin "müdahale hakk~'

kalmad~~~n~~ileri siirmesiydi.

Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 karar~~ üzerine ~ ngiltere ve Amerika, Rumlar~~~~"sava~~~
kazand~klar~na" inanarak enosis görü~ünü benimsediler. Amerikan D~~i~leri Bakan yard~ mc~lar~ndan biri, 31 Mart'ta, Va~ingtoddaki ~ ngiliz Büyükelçisine, enosis'in gittikçe belirgin bir çözüm haline geldi~i~~i, K~br~s Türklerinin, Yunanistan'daki Türk az~nl~~~~gibi, ayr~cal~ks~z bir az~nl~ k olarak Rumlar~n içine kar~~ma veya Türkiye'ye göç etme ~~klar~ndan birini seçmekten ba~ka
çareleri kalmad~~~n~~söylüyordu (p.88). Lefko~e, Atina ve Ankara'daki Amerikan büyükelçilikleri
de encsis'i~~~ tek pratik çözüm oldu~unu telki~~~etmekteydiler (p.89). Amerikal~lara göre, enosis
kötü çözümlerin en iyisiydi (p.89).
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Lord Carrington, 8 May~s'ta Norveç Bilyükelçisine, enosi-

s'i destekledi~ini söylüyor ve ~öyle bir formül üzerinde duruyordu: K~br~s Yunanistan'a verilmelidir ve Türkiye'ye göç etmek isteyen Türklere ~~~giltere ve Amerika yard~m etmelidir. K~br~s'a
kar~~l~k Yunanistan da, Türkiye'ye büyük bir ada veya Türk k~y~lar~na yak~n adalar~~veya Bat~~
Trakya'

bir k~sm~n~~ vermeliydi (p.91-92).

Bu arada, Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 karar~yla arabulucu tayin edilen Galo Plaza
da, çözümün enosis'te oldu~unu söylüyordu (p.99).
Bu geli~meler üzerine Makarios adada yo~un bir enosis kampanyas~na giri~irken, 20
A~ustos'ta toplanan Yunanistan Kraliyet Konseyi, bir olup-bitti ile enosis'i gerçekle~tirme karar~~
ald~~ (p.107). Bunun için de, K~br~s'ta, nisbi temsil esas~~üzerinden bir seçim yap~larak, yeni
Meclis, enosis karar~~ alacak ve Yunan parlamentosu da bu karar~~onaylayacakt~.
Eserin, 118-160. sayfalar~ , Be~inci Bölüm olarak Gizli Diplomasi, 1965 ba~l~~~n' ta~~maktad~r. Bu böl t'imdeki aç~ klamalar Türkiye ile ilgili bulunmaktad~r. Çünkü, yukar~da belirtti~i~niz
gibi, 1964 y~l~nda art~k enosis, çözümün temel ilkesi olarak kabul edilmi~~bulunmaktayd~. Eserde
aç~k olarak belirtilmemekle beraber, 1965 May~s~ nda Londra'da yap~lan NATO Bakanlar
Konseyi'nde bir Türk-Yunan diyalo~u esas~~ kabul edilmi~~ve hemen arkas~ndan, Ankara'da TürkYunan miizakereleri ba~lam~~t~r. Eserde belirgin olarak belirtilmemekle beraber, bu müzakerelerde Türkiye enosis ilkesi~~i kabul etmi~, fakat müzakereler Türkiye'ye enosis kar~~l~~~nda verilecek toprak tavizi üzerinde yo~unla~m~~t~r. Eserde, Ankara'daki Türk-Yunan müzakereleri konusunda hemen hemen hiç bilgi verilmemi~tir. ~ ngiltere'nin, bu müzakerelerin içeri~i~~den haberdar olmamas~~ mümkün olmad~~~na göre, bu konudaki ~ngiliz belgeleri~~i~~, yani "hassas" belgelerin yarnlan~p yarnla~~mad~~~~sorusu akla gelmektedir.
$u kadar~n~~ da belirtelim ki, enosis'e kar~~l~k Türkiye'ye verilecek taviz konusu, ~ngiltere ve
Amerika aras~nda da konu~ulmu~tur. Çe~itli tavizler söz konusu olmu~tur ki, bunlar~ , özet olarak
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ve eserden naklen ~öyle özetleyebiliriz: enosis'e kar~~ l~ k adadaki ~ ngiliz üslerinden birisinin
Türkiye'ye verilmesi, Acheson plan~ nda oldu~u gibi, Türkiye'ye K~br~s'tan bir k~s~ m toprak verilmesi, Meis dahil Ege adalar~ ndan baz~ lar~ n~ n verilmesi. Türk-Yunan kara sm~ rlar~ nda 100
Km2'lik bir tashil~~yap~lmas~ , Trakya'dan Türkiye'ye bir k~s~ m veya geni~~bir toprak parças~ n~ n verilmesi. Türkiye'nin, telafili enosis, (compensated enosis) denilen bu ~nf~zakerelerden hiçbir sonuç elde edemedi~i görülmü~tür. Çünkü, gerek Makarios, gerek Yunanistan, K~br~s'~~ çok ucuza
sat~ n almak istemi~ler ve Türkiye'nin gerek Türk toplumunun ve gerek stratejik ve savunma bak~ m~ ndan güvenlik endi~esini kabul etmek istememi~lerdir. Ayn~~ ~ey, K~ br~s Rumu'nu destekleyen ~ ngiltere için de~il, Amerika içi~~~ de söz konusu olmu~tur.
Eylül 1965 ay~~geldi~inde, Türk-Yunan diyalo~u tam bir fiyasko idi.
Ayr~ca. 1965 y~l~~ da Türkiye için büyük bir hüsranla kapan~yordu. Zira, B.M.Genel Kurulu,
18 Aral~ k 1965 günü ald~~~~2077 say~l~~ kararda, K~ br~s Cumhuriyeti'nin B.M.'in e~it bir üyesi olarak tüm egemenlik ve tam ba~~ ms~zl~~a hakk~~ oldu~u belirtiliyor ve bütün üye devletlerden,
K~ br~s Cumhuriyeti'nin egemenlik, birlik (unity), ba~~ ms~ zl~ k ve toprak bütünlü~üne sayg~~ göstermeleri ve her türlü müdahaleden kaç~ nmalar~~isteniyordu (p.156).
Bu karar~ n dahi, Türkiye aç~s~ ndan tam bir hezimet ve Makarios ve K~br~s R~~ mlar~~içi~~~tam
bir zafer oldu~una hiç ~üphe yoktu. Bu karara Amerika aleyhte oy verirken, ~ ngiltere çekimser
kal~yordu. Böylece ~ ngiltere, ba~~ ms~z ve iki toplumlu K~ br~s Cumhuriyeti'nin y~ k~ lmas~ nda ve
K~ br~ s'taki üslerinin korunmas~ nda büyük ba~ar~~ sa~lam~~~olmaktayd~ . K~ sacas~ , K~ br~ s
Cumhuriyeti'nin y~ k~ lmas~ nda Makarios ve ~ ngiltere ba~rolü oynam~~lard~ . Fakat yazar~ n, ~ ngiliz
belgelerinin aç~ k gösterilerine ra~men, ~ ngiltere'nin bu konudaki sorumlulu~unu yeteri kadar
vurgulayamad~~~~inanc~ nday~z.
Bununla beraber, eserin, K~ br~s sorununun tarihine, çok de~erli ve belgesel bir katk~~oldu~una ~üphe yoktur. ilgiyle okunacak bir inceleme ve bir eserdir.
FAH ~~R ARMAO~LU

