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The Eothen Press, 1993 y~ l~ ndan beri münhas~ ran K~ br~s Sorunu üzerine yapt~~~~yay~ nlarla, bir yandan bilimsel ve belgesel olarak K~ br~s davam~ za destek verirken, bir yandan da, bu ingilizce yay~ nlarla
tmaya çal~~aca~~ rn~ z
K~ br~ s sorununun iç yüzünü dünya kamuoyuna tan ~ tmaya çal~~maktad~ r. Burada tan~
nlanan Dr. Salahi R.
bu kitap ise, yay~ n~ n 5'inci kitab~~ olmaktad~ r. 4'üncü kitap olan ve yine 1997'de yay~
isimli ilginç incelemeSonyel'in "Cyprus: The Desu-uction of a Republic - British Documents, 1960-1965"
k.
nda
yapm~~t~
n'
BELLETEN'in
235.
say~s~
sinin tan~ t~ m~
The Eothen Press, bu y~ l~ n ikinci kitab~~ olarak "Rauf Denkta~~at tl~e United Nations" ~~ yay~ nlam~~~
r~ z kitabulunmaktad~ r. Eserin n~t~ l~tevas~ na girmeden önce hemen bir noktay~~ belirtmek gerekiyor: San~
nda, Rauf Denkta~'~ n
b~ n ismi, mul~ tevay~~ tam olarak yans~ tma~ naktad~ r. Kitab~ n ismine bak~ ld~~~
r. Halbuki kitap üç k~ Birle~mi~~Milletler'de yapt~~~~konu~malar~~ biraraya getiren bir yay~ n san~ lmaktad~
sundan meydana gelmektedir. Rauf Denkta~'~ n, "The Cyprus Problem" ba~l~ kl~~ (p.viii-xv) ba~l~ kl~~ ve
1931'den günümüze kadar K~ br~ s Sorununun kilometre ta~lar~ n~~ veren Önsöz'ü d~~~ nda, kitab~ n birinci
~ n 121 sayfal~ k bir
k~ sm~ , halen Kuzey K~ br~ s'ta ikamet eden tan~ nm~~~~ ngiliz Profesörü Michael Moran'
incelemesini ihtiva etmektedir. Bu inceleme esas itibariyle iki bölüm olup, birincisi 19641965'te Türk
toplumunun anayasal haklar~ ndan nas~ l yoksun b~ rak~ ld~~~ n~ , ikinci k~s~ m ise 1974 deki müdal~ale~nizi ve
Türkiye'nin federal sistem aray~~~ n~~ ele almaktad~ r. ~u ~ekilde ki, bu iki dönemde Rauf Denkta~'~ n özelikle Birle~mi~~Milletler'de yapt~~~~konu~ malar çerçevesinde olaylar~ n ak~~~~incelenmektedir. Bu konu~
unu özellikle belirtmek
malar~ n ve konu~ malar çerçevesindeki geli~melerin çok güzel tabii' edilmi~~oldu~
~ r. Tabii
isteriz. Tabii, bu arada, K~ br~s Türkü'nün davas~~ da bilimsel ve kan~ tl~~ olarak savunulmaktad
bundan daha önemlisi, Profesör Moran'~ n, K~ br~ s konusundaki tutumu ve davran ~~lar~~ sebebiyle
na ra~men,
Birle~mi~~Milletler'i iyice h~ rpalamas~ d~ r. Profesör Moran, Denkta~'~ n kendisinin karamsarl~~~
B.M.'deki konu~malar~ n~ n gayet etkili ve faydal~~ oldu~u görü~ünü ifade etmektedir.
nda B.M.Güvenlik
Kitab~ n ikinci k~ sm~ nda (p. 122-248), Rauf Denkta~'~ n 1964-1984 y~ llar~~ aras~
Konseyi'nde yapm~~~oldu~u 11 konu~man~ n metni yer almakad~ r. Yani bu k~s~ m tamamen belgelerden
ibarettir.
p K~ br~ s
Üçüncü k~ s~ mda da belgeler yer almakta ise de, bu belgeler, konu~ma metinleri olmay~
Sorunu ile ilgili önemli belgelerdir. Mesela K~ br~ s Cumhuriyeti'nin kurulu~u ile ilgili 1960 an da~~ nalar~ Milletler'de
n~ n (Garanti, ittifak ve Tesis Antla~~nalar~~ gibi) metinleri, 1964-1984 aras~ nda Birle~mi~~
önemli al~ nt~ lar, Rauf
al~ nm~~~olan baz~~ önemli kararlar, 1965 Mart~ 'ndaki Galo Plaza Raport~ 'ndan baz~~
gibi. B~l belDenkta~'~ n ba~ta B.M. Genel Sekreteri olmak üzere baz~~ hükümet ba~kanlar~ na mektuplar~~
geler de 12 k~s~ mda kitaba yerle~tirilmi~~bulunmaktad~ r.
Kitab~ n içeri~i ve genel yap~s~~ bu olunca, kitab~ n ad~ ndaki "Speeches on Cyprus", kanaatimizce yann konu~malar~ ndan ibaret
l~~~veya fazla olmaktad~ r Bu ikinci isim ile, kitab~ n sanki sadece Rauf Denkta~'~
~eklinde
oldu~u izlenimi meydana gelmektedir. Bu ikinci ba~l~~~ n "Speeches and Documents on Cyprus"
at the United Nations"
"Rauf
Denkta~~
hiç
koymadan,
r.
Veya
bu
ikinci
ba~l~~~~
olacakt~
olmas~~ daha do~ru
veya Profesör Michael Moran'~ n incelemesini de gözönünde tutarak, "Rauf Denktash and the United
Nations" demek daha do~ru olabilir kan~ s~ nday~z.
Profesör Michael Moran'~ n 121 sayfal~ k mükemmel tahlil ve incelemesi ve Denkta~'~ n konu~ma me~ na son
tinleri ve di~er belgelerle, The Eotl~ en Press, K~ br~ s Sorununun bilimsel ve belgesel kaynaklar
r.
olmaktad~
IMI~~
da
bulun
derece önemli ve de~erli katk~
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