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"K~ br~s Mektuplar~". 127 sayfa, 8 foto~raf. I~~Bankas~~
Kuk& Cep Kitaplar~, say~~5. Türk Tarih Kurumu Bas~mevi. Ankara 195.
HASAN-AL~~YÜCEL

Dil, tarih ve di~er ink~lâplar~m~ z gibi temel meselelerimi~i gazerte ve dergilerdeki güzel ve çekici yaz~lariyle geni~~Türk kütlesi aras~ nda yaym~ya çal~~an say~n
Hasan-Ali Yücel "K~ br~s Mektuplar~" ile "Tarih Edebiyat~"m~z~, yeni ve nefis bir
eserle zenginle~tirmi~~bulunmaktad~r.1
Kitap, "K~br~s için" giri~~yaz~siyle iki ana bölüme ayr~lm~~t~r. En ba~ta, K~br~s
suretle
dâvam~z~ n niçin Me~rutiyet devrindeki "Girit Meselesi"ne benzemecli~i ~u
ne
i~inde
~.
K~br~s
ünülen
daha
çok
fetihti
ve
sadece
toprakt
anlat~lmaktad~ r: "Girit'te dü~
120.000
ve
bizden
olan
~~yan
Orada
ya
dü~ünüyoruz.
z
topra~~~
fetih hakk~n:, ne de yanl~
Türk gözümüzde ve gönlümüzdedir. Bunun içindir ki K~br~s meselesini millette ad~m ad~m
koval~yoruz. ~stiklal mücadelesini açan ve ba~aran da bu ruhtur. K~br~s i~i, Atatürk zama(S.
n~ ndaki Hatay meselesi gibi kudret ve kuvvetimizle mütenasip bir milli dikamtzd~r
VII, VIII)". Yazar~n, K~br~s konusunda çok önem verdi~i bir dava da "K~br~s'daki
soyda~lar~m~z~ n yerlerini yurtlar~nz b~rak~p bayrak-devlet arkas~ ndan göç etmemeleridir."
Bu hüzünlü ve zararl~~gelene~e art~ k son verilmesini istemiyen bir Türk yoktur,
san~r~m. Say~ n Yücel, 1955 y~l~ nda, ikinci defa olarak K~br~s'a gidi~inde, hayalen,
milli mücadelede Atatürk'ün, milli ordunun ba~~nda Izmir'e girdi~i güne rastlayan
9 Eylül 1570 de,Türk dilâverlerinin Lefko~a'ya giri~lerini anmakta ve K~br~s'daki
unu tasvir
mü~ahedelerine göre "Milli Birlik"in ne müthi~~bir kuvvet oldu~
n,
ilk
ça~lardan
K~br~s'~
~ndan,
s'a
girerken
S.
3-7).
Bunun
arkas
etmektedir (K~br~
Roma ~ark Imparatorlu~u'na kadar, tarih maceras~ n~~ anlat~rken bugün, "Rumuz"
diye ba~~ranlar~n ço~unun Yunan asl~ ndan olmad~klar~~ gösterilmi~tir (S. 8-12).
Lefko~a surunun üstündeki K~br~s valisi Hasan A~a mescit ve türbesini, 9 Eylül
1570 de Lefko~a'n~ n Konstanza tabyesine ç~k~p Türk bayra~~n~~diken "Bayraktar"~n
kabrini, yine ~ehir içindeki "Üç ~ehitler"i ve "yedi ~ehitler"i; Magosa'da yatan
Canbulat gibi yerleri belli kahramanlar~~ziyaret etti~i gün bütün varl~~~n~~büyüleyen
duygular~, bize de a~~lam~ ya muvaffak olan üstat yazar, ~u sonuca varmaktad~r:
"K~br~s'~n her taraf~ nda böyle yeri belli ~ehitlerle beraber dövii~mü~~künyeleri gibi
yerleri de belirsiz nicc Mehmet'ler oldu~u muhakkak. . . . Topra~~~sürüp eken, hayvanlar~~
güden, evinde çal~~an, far~~s~nda al~~~veri~~eden, okullar~nda okuyup okutan yüz binOnlar~n arkas~ nda da yirmi dört milyon! . . . ~~te K~br~s'daki Türkler
den fazla Türke !
dünyadaki ve ahiretteki, böyle birle~mi~, gönül gönüle vermi~. Ana vatana ba~l~ , yurtlar~n~n,
~ereflerinin, hak ve hürriyetlerinin ba~~nda böyle nöbet bekliyorlar (K~br~s'~ n muhaf~zlar~,
Hasan-Ali Yücel'in, gazete ve dergilerdeki yaz~lar~ndan ba~ka bas~lm~~~kitaplar~n~n say~s~~dördü ~iir ve dördü Okul kitab~~olmak üzere 31 dir. Bu eserlerin
isim ve konular~~için "Edebiyat Tarihimizden" adl~~ kitapta ç~kan listeye BK.
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S. 16-21)." Bizim için, say~n yazara göre, K~br~s'da fetihten sonraki en önemli bir
olay da "Magosa" kelimesinin "Vatan" anlam~na kar~~mas~d~r. Nam~k Kemal,
bundan go y~l önce, "Vatan" için Magosa'ya sürülmü~ tü. Yücel, otomobille
Lefko~aidan Magosa'ya giderken Rumlarla kar~~~ k veya Rumsuz Türk köylerine
de u~ram~~, hepsinde okul, birinde ortaokul da varm~~. Bu seyahatini ~öyle anlat~yor: "Günlerden Cuma idi. roldaki camilerin Türkçe ezan okunan minarelerine ay-y~ld~zl~~

Türk bayrag~~ as~lm~~t~ r. Din ve millet, böylece birle~mi~~bulunuyordu. Allaha ibadet için
kurulmu~~olan bu Tanr~~evlerinde, uzun as~rlar yapt~~~~fedakârl~~~n verdi~i in~kânla rahat
ve huzur içinde ona tapan Türkler Müslümanl~~~n bekçili~ini nas~l yap~yorlar, görmek
insaa heyacan veriyor. Müflü Efendi'nin arabas~~önüne anlmq küçük Türk bayra~~n~~
geçti~imiz yollardaki çocuklar ve büyükler hürmet!. selâml~yorlar. Nam~k Kernal'i, Magosa'da Lala Mustafa Pa~a camisinin (orta ça~~n en güzel gotik eserlerinden eski Aya-Nikola
katedrali) avlusundaki kavuklu atalar~m~z aras~ nda buldum. Güzel ba~~n~n tunç duru~iyle
t& kar~~ya bak~yordu".
Vatan ~airinin gözlerini k~ rpmadan hapis edildi~i zindana bakt~~~na i~aret
eden Yücel: "Zulme, istibdada, hürriyetsizlige isyan edenlerin; hakka, millete ve hürriyete
inananlar~ n bir gün içine girip yapt~klar~~ve yapacaklar~~ hizmetleri tek ba~lar~na, ancak
kendilerini ve Tannlann: muhatap bularak dü~ündükleri yer zindan . ." diyor ve hemen
~unlar~~ekliyor: "... bu toprak üstü mezarda Kemal, Sultan Aziz'in sürgünü idi. Ama,
bu zulüm ve rna~durluk, ona "Vatan" yaratma ~erefini kazand~rd~ . Bir sancakta mulasan~f
kalsayd~ , Sultan Aziz'den önce, o intihar etmi~~olurdu. Çiinki, Sultan Aziz, bilinen zamanda
ruirriyet a~~klar~n: zindanlara kapat~ rken kendini öldünnü~tür.s. 24".
Yücel'den çok daha önce ~air Fuzuli de, zindan~n rolünü ~u suretle ifade etmi~ti:

Mihnete sabro,leyen rahat tapar çun rusuf 'a
Saltanat tahtunun (taht~ntn) evvel pdyesi zindan olur.
K~br~s'da "Türk bas~n:, Türk kültür hayat: ve Türk aychnlar~" ile yerinde temasa gelen say~n Yücel, K~br~s gençlerini kafa, gönül ve kalem bak~m~ndan kuvvetli
gelece~in e~i~inde gördü~ünü müjdelemektedir (S. 31-35). Birinci dünya sava~~,
K~br~s Türkleri için, a~~r bir bask~~vesilesi olmu~~ve bir çok Türkler adadan ana
vatana göçmü~lerdir. Adadaki Rumlar, bu meseleyi daha iyi anlam~~lar, 70-80 y~l
önce 20-25 bin olan nüfuslar~n~~bugünkü Türk nüfusunun üç dört misline ç~kard~klar~~gibi ayd~nlarm~~da adaya ba~l~yabilmi~lerdir (S. 36). Ada Türklerinde kitap
ve gazete okuma, eskiye nisbetle hayl~~artm~~. Halk~~Türk olan Lefke'de orta ve sanat
okulundaki çocuklar~m~z~ n, kendisinin de gördü~ü beden hareketlerini övmekte
ve "bugünkü uyan~r:an:Il elli y~l önce ba~lamam~~~olmas~ndan" üzüntü duydu~unu
aç~ldamalctad~ r. Ada hükümetinin ilk okullardan kitab~~kald~rmas~n~~esefle kar~~layan say~n yazar bu tedbirin, ada Türklerinin, ana vatanla kültür ba~~n~~kesmek için
al~nd~~ma inanmakta ve bu gidi~le orta okullarda da "kitaps~z ö~retim" usulünün
uygulanaca~~ndan endi~e duymaktad~r (S. 4.0-45). ~imdiye kadar buna, çare bulunmu~~oldu~unu ümit ediyorum. K~br~s'la, her ~eyden önce, kültür ba~lar~m~z~n
kuvvetlendirildi~ini görmek, bizleri sevindirecektir. Bizi sevindiren bir olay da
"Topra~~n daha çok Türklerin elinde olmas~" vp "Ada Türklerinin, kültür ve servetin varl~ k
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~art~" oldu~unu kavram~~~olmalar~d~ r (S. 45-50). 4 Haziran 1878 K~br~s anla~mas~ ndan hemen sonra, Rumlar Enosis davas~n~~ortaya att~klar~~halde Ada Türkleri,
türlü sebepler yüzünden, ancak elli y~ l sonra bugünkü milli Türk te~kilât~n~~kurmu~lar (S. 55-60). Bugün bütün dünyaca kabul edilmi~tir ki "K~bris'da Rumlar~n
Ingilyan~ nda Türkler de vard~r ve bu Türk varl~~~~Türk milletinin bir parças~d~r."
tere'nin Adada asayi~i korumaktaki tereddütleri ve ba~ ta Makarios olmak üzere,
ada rumlar~n~ n devaml~~propagandalar~na ra~men, ada Türklerinin ölümü, muhtariyete veya hangi ad alt~ nda olursa olsun, Yunan idaresine tercih etmi~~olmalar~~
(s. 65-76) bugünkü durumun tam bir ifadesidir. Her bak~ mdan Anadolu'nun bir
parças~~ olan K~br~s üzerindeki Türk hakklar~m lây~k oldu~u önemle savunmakta
olan Türk Cumhuriyet Hükümetinin tutumu ve davran~~~~ile de "K~br~s meselesi",
bugün Birle~mi~~Milletlerin çe~itli kurullar~n~ n gündeminde yer alm~~~bulunmaktad~r.
Yazar~n, "'K~br~s ~neselesi'nin" bugünkü geli~ mesini, önceden isabetle kestirip gördü~ünü kabul etmek halt.~ inasl~k icab~d~r.
Yunanistan'da, yurt d~~~ nda, Hariciye mensuplariyle din adamlar~n~n, ayn~~emelin ayr~~yoldan gerçekle~mesinde birle~tiklerine i~aret edilmekte ve K~br~s'~n yeni Müftüsü Dânâ Efendi'nin Türkçe ezan okutmakla, yerinde, milli ve ayn~~zamanda dini
bir anlay~~~gösterdi~i belirtilmektedir (Tanr~~Uludur, s. 75-80). Bundan sonraki
sahifelerde 1877-78 Osmanl~-Rus sava~~nda muhasemata nihayet veren Edirne
mütarekesinin (31 Ocak 1878), arkas~ ndan, Ayastafanos (Ye~ilköy) (3 Mart 1878),
K~br~s (4 Haziran 1878) ve Berlin (13 Temmuz 1878) andla~malar~n~ n haz~rlan~p
birer
imzaland~klar~~ günlerde, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun ac~kl~~durumu canl~~
ibret levhas~~halinde çizilmi~ tir (S. 80-93).
Edirne mütarekesine göre Ruslar~n Istanbul yak~nlar~na kadar sokulu~lar~~ ~u
suretle anlat~lm~~ t~r " . Osmanl~~devletinin bu te~ebbüsle Edirne'de mutarekenin akdine
kadar geçen zaman içinde Rus ordusu Büyükçekmece'den Küçükçekmece'ye, nihayet Ayastafarzos'a kadar sokuldu." Gerçekte, Ayastafanos, Ruslar taraf~ndan, mütarekenin akdine
kadar geçen zaman içinde de~il, daha kötüsü, mütareke hükümlerine ayk~r~~
olarak, ~ubat 1878 ortalar~nda i~gal olunmu~ tur. Edirne mütarekesiyle, Trakya'da, Ruslara Terkos - Küçükçekmece çizisine kadar i~gal hakk~~tan~nm~~t~ . Bir
olarak,
~ ngiliz filosu, Çanakkale bo~az~n~~geçince Rus ordusu da, mütarekeye ayk~r~~
Küçükçekmece'den ilerliyerek Ye~ilköy'e gelmi~. i~ te o felâketli Ayastafanos
(Ye~ilköy) andla~mas~~bu ~artlar alt~nda imzalanm~~ t~r 2 .
Bu andla~ ma ile Batum, Kars, Ardahan, Artvin ve Bayezit elden ç~k~nca Hindistan yolunun tehlikeye dü~mesinden kayguya dü~en Büyük Britanya'n~ n, telâ~a
nda, ayakkap~ lan II. Abdulhamit'den, do~u hududumuzun savunulmas~~kar~~l~~~
üstü K~br~s~~nas~l kapt~~m~ n hikâyesi çok hazindir. Bu ittifak~ n, 1878 den birinci
dünya harbine kadar, do~u hududumuzun emniyeti bak~m~ ndan hiç bir ameli
faydas~~olmad~~~n~~san~yorum.
Berlin Kongresinde ( ~~ 3 Haziran- ~~3 Temmuz 1878), Ingiltere, Almanya ve Avusbüyük
turya'n~n arac~l~~iyle, antla~man~ n baz~~hükümlerinin, bu yard~m~~yapanlar~n
kazançlar elde etmeleri bahas~na, 3 haf ifletildi~ine i~aret eden say~ n Hasan Ali Yücel,
Berlin Kongresi için ~unlar~~ yazmaktad~r : " . bilhassa gençlerimize anlatmak
istiyorum ki bugünkü durumumuzu o geçmi~~günleri bilip kar~~la~t~ rmalar yapma; Nuradungiyan ve Trakya2 Daha çok bilgi için bak~n~z : Muahedat Mecmuas~
da Milli Mücadele, (T. B~y~kl~o~lu) S. 4-23.
~gal etmi~,
3 I ngiltere K~br~s'~ , Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek'i i
n,
bir
süre
için,
Fransa
ile
birle~mesini
k
Rusya'n~
Bismark, tarafs~zl~~~ na kar~~l~
önlemeye çal~~ m~~t~r.
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dan takdir güçtür. Tamamiyle milli bir bünyeye dayand~:11mq olan ba~~ms~z 'Türkiye, bugün
sa~lam bir varhkt~ r. Onu ilerletmek, büyütmek, kuvvetlendirmek hepimize vazifedir. Bu,
ancak, liyakat, ~ahsiyet, bilgi ve tecrübe sahibi olmakla sa~lanabilir. Dünya üstünde kimse
kimsenin actsma menfaat dü~ünceleri d~~~nda, kulak vermiyor. Her bak~mdan kuvvetli olmaktan ba~ka çar~miz yok. ~üphesiz, Berlin Kongresi, bir tarihtir. Fakat, onu, bir tarih
dersi olarak almak daha faydal~~olur, san~r~m (S. 93)." Say~ n Yücel, K~br~s, davas~n~~
incelerken bütün kitab~nda evvela bütün varl~klanyle ada Türklerini ele alm~~,
daha sonra Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun o vakitki ürkek ve gev~ek politikas~n~,
~ ngiliz ve Yunan politikalar~n~~ve Türk görü~ünü, milli politika ve milletleraras~~
münasebetler çerçevesinde incelemi~tir. K~br~s davas~ nda, bugün K~br~s~~ elinde
tutan ~ngiltere'yi ve ~ngilizleri, ada Rumlar~n~~k~~k~rt~p duran Yunan politikas~n~~
ve K~br~s ba~papaz~~Makarios'un ~ahs~ncia Ortodoks kilisesini tan~madan K~br~s
davas~n~~anlamak ve anlatmak güçtür. Say~n yazar~ n bunda tam bir ba~ar~~elde
etti~i söz götürmez bir gerçektir. Bu konuda ileri sürdü~ü isabetli fikirler ~u
suretle özetlenebilir:
.
— Müttefik olsun veya olmas~n, Anadolu'nun huzur ve emniyeti bak~m~ndan
Yunanistan'~n burnun~uzun dibine sokulmas~na raz~~de~iliz (S. 97). Komiteci EOK'n~n tethi~~politikas~na kulak t~kayamarz (S. 98).
2 - Makarios "Türkler, iyi çocuklard~ r. Ingilizlere itaat ederler"
diyormu~.
"Türklerin, ingilizlere veya ba~ka milletlere ne zaman itaat, ne zaman isyan etti~ini"
ba~~papaz~ n da bilmesi laz~md~r. ~ ngilizler, bugünkü Türk devletinin temeli olan
Türk istiklal mücadelesinin manas~n~~iyi kavrad~klan halde, Makarios hala anlamamaktad~r. ~zmir k~y~lar~nda yendi~imiz Yunanhlann arkas~nda Ingilizlerin de
bulunmu~~oldu~unu unutmamak gerekir. Makarios'un nazar~nda "iyi insan olmak
bir kabahattir". Fakat, o uysal insanlar~n ayranm~~kabartm~ya gelmez (S. ~~oo- ~~o3).
Bugün, Yunanist~n'~n ve ~ngiltere'nin kar~~s~nda 1878 deki çözüntü halinde Osmanl~~
Imparatorlu~u yoktur. Hakk~n~~savunmas~n~~bilen, K~br~s davas~~gibi bir milli dava
konusunda bütün Türklere dayanan kuvveli Türkiye Cumhuriyeti vard~r.
3 — K~br~s meselesi, Türkiye Türkleri için milli clavalar~m~zdan biri olmu~tur.
Anadolu k~y~lar~ndan gece ~~~klar~n~, gündüz ye~il da~lann~~seyretti~imiz K~br~s,
bir nüfus say~m~~problemine çevrilemez (S. ~~16).
Atina ise, bu adadan 800 Km, mesafede bulunuyor. Bundan ba~ka, ada, hiç
bir zaman, Yunanistan'a ait olmam~.~t~r. Di~er taraftan, 1878 y~l~nda ~ngiliz,idaresine
geçmeden önce üç yüz y~ l müddetle Türkiye'nin bir parças~yd~~(S. ~~~1).
4 — Topluluk, millet Bilinçine erdi~i gün, orada mutlak devlet olur. K~br~s'daki
Türk toplulu~unun devleti Türkiye, Rum toplulu~unun devleti Yunanistan'd~r.
Bu sosyal gerçe~i kabul etmeden, bu prensipte anla~madan yap~lacak her türlü planlar y~k~lm~ya mahkümdur. Ingiliz hükümeti, en az kendi gibi, iki millet bütününün
adada parçalar~~bulundu~unu kabul etmelidir ki do~ru bir çözüm elde edilebilsin
(S. 12o-121).
5 — K~br~s'la, ilk planda ilgili devletler ~ ngiltere, Türkiye ve Yunanistan'd~r.
Fakat, her dünya siyasi olay~~gibi bu da dönüp dola~~p Amerika ve Rusya'n~n dikkat
alan~na girmektedir (S. 113).
Say~n Yücel, güzel kitab~n~n sonlar~nda ~u hükme varmaktad~r : ". .
herhangi
bir yerde say: azl~~~ , çok olanlar~n tahakkümüne vesile olamaz. Bu kaide, nerede gerçekle~irse orada adaletli ve makul hareket var, demektir."
"K~br~s Mektuplar~" Türk ayd~nlar~~için, K~br~s milli davam~z~n geçmi~ini
ve
bugününü özetliyen gerçekten nefis bir eserdir.
Ankara, Kas~m 1958
•
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