ULUSLARARASI ILI~KILERDE HAKSIZLI~A U~RAMI~~
VE IZOLE EDILMI~~B~ R HALK: KIBRIS TÜRKLERI
SALAH~~R. SONYEL
K~br~ s Türklerinin kendi varl~klar~~ve temel insan haklar~~için mücadeleleril, 4 Haziran 1878'de Osmanl~~Devleti'yle ~ngiltere aras~nda imzalanm~~~
olan K~br~s Sözle~mesi gere~ince, adan~ n geçici olarak ~ngiliz yönetimine
devredilmesinden hemen sonra ba~lam~~t~'. K~br~ s Türkleri, Helen hayran~~
~ngiliz yöneticilerin tutumlar~na kar~~~kendi ulusal, kültürel ve dini inançlar~n~~koruyabilmek için oldukça güç bir görevle kar~~la~m~~lard~. Bu ~ngiliz
yöneticiler, ço~u kez K~br~s Türklerini, kendilerini üstün gören, ç~~~rtkan,
sald~rgan ve ba~naz Rumlar~n insaf~na b~rakm~~lard~. Ayr~ca, ~ngiltere Aday~~ i~gal edince, yabanc~~boyunduru~u alt~nda ya~amak istemeyen K~br~sl~~
birçok Türk Türkiye'ye göçmü~ tü.
1879 y~l~~Aral~k ay~ ndan itibaren kimi Yunan uyruklar~~ K~br~s'a yerle~meye ba~lam~~~ve Adan~ n Yunanistan'la birle~ mesini (yani enosis'i) sa~lamak için, Yunanistan'da 'yurtsever komiteler' kurulmu~tu'. 1880 y~l~~Nisan
ay~nda ~ ngiltere'de, Türklerden nefret eden Liberal Parti önderi William
Ewart Gladstone'nun yönetime geçmesi üzerine, K~br~s'a göç etmekte olan
Yunan uyruklar~n~n say~s~~doru~a ç~km~~t~4. O tarihten sonra Yunanistan,
Adaya ö~retmenler, doktorlar, papazlar ve k~~k~rt~c~ lar göndererek K~br~s
Rum toplumunu enosis ak~m~~için haz~rlamaya ba~lam~~t~. K~br~s Rumlar~~
aras~ndaki enosis k~~k~rtmalar~~o kadar artm~~t~~ki, K~br~s Türk toplumunun
önderleri, ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Lord Kimberley'e bir ~ikâyet mektubu
' Bkz. S. R. Sonyel: The struggles of the Turkish people of Cypr~~s (K~br~s Türk Halk~n~n Mücadeleleri),
K~br~s Türk Cemiyeti Yay~n~, Londra, 1995.
K~br~s Sözle~mesi için bkz. ~ngiliz Devlet Ar~ ivi (Public Record Office), Sömürgeler Bakanl~~~~(Colonial Office) belgeleri CO 67/22; Buyruldu (Command Paper) 2057; Turkey No.36 (1878); ~ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~~(Foreign Office) belgeleri, FO 371/ dosya 2789: Sir Austen Layard'dan D~~i~leri Bakanl~~~'na yaz~,
~stanbul, 31.5.1878; Parlamento Belgeleri (Accounts and Papers), CIX; Buyruldu 9088; FO 371/9897/ C 19180:
J. W. Headlam-Morley ile W. J. Childs'~n gizli andac~, Londra, 4.12.1924; ayr. bkz. J. C. Hurewitz: Diplomag
in the Near and Middle East (Yak~n ve Orta Do~u'da Diplomasi), c.II, New Jersey, 1956, s. 188 vd.
George Hill: Histog of Cyprus (K~br~s Tarihi), c.TV, 1952, s.496.
Sömürgeler Bakanl~~~~CO 67/12 ve 18: Biddulph'dan Salisbury'ye yaz~, Lefko~a, 1.5.1889 ve
Biddulph'dan Kimberley'e yaz~, Lefko~a, 10.1.1881.
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göndermi~, ama ~ ngilizler bu soruna pek önem vermemi~lerdi5. Bu s~rada,
Yunan uyruklular~n~n K~br~s'a ak~n~~ve Rum papaz ve ö~retmenlerinin enosis
k~~k~rtmalar~~sürüyordu6.
1914'te I. Dünya Sava~~~ba~lay~nca, Osmanl~~topraklar~n~~bölmeyi
amaçlam~~~olan ~ngiltere ile Rusya'n~ n, Osmanl~~Devleti'ni kendi ittifaklar~na almaya kar~~~ç~kmalar~~sonucunda Osmanl~ lar, Almanya ve Avusturya
ile ittifak kurmak zorunda kalm~~; bunun üzerine ~ngiltere, 5 Kas~ m 1914'te
K~br~s'~~kendi egemenli~ine katm~~t~. Dünya sava~~~K~br~s Türkleri için büyük bir felaket olmu~ tu. Kimileri Osmanl~~yurtta~~~olduklar~~için dü~man
say~larak Aday~~terketmeye zorlanm~~ ; kimi Türk önderler ise Girne ve
Lârnaka kalelerinde hapsedilmi~lerdi7. ~ngiltere, Yunanistan'~~kendisinden yana sava~ a sokmak için 1915'te K~br~s'~~Yunanistan'a vermeyi önermi~,
ama Alman yanl~s~~olan Yunan kral~~ile yönetimi buna kar~~~ç~km~~; K~br~s
Türkleri ise protestolarda bulunmu~lard~s.
Osmanl~~yönetiminin bu sava~ ta yenilgiye u~rat~lmas~ ndan ve 30 Ekim
1918'de Mondros B~rak~~mas~'n~n imzalanmas~ ndan sonra, Mustafa Kemal
(Atatürk)'in ba~latm~~~oldu~u Kurtulu~~Sava~~~döneminde K~br~s Türkleri oldukça tehlikeli günler ya~am~~; Ada Rumlar~~ise enosis k~~k~rtmalar~n~~
sürdürmü~lerdi9. 1923 y~l~~Temmuz ay~ nda Lozan Bar~~~Antla~mas~'n~n
imzalanmas~ ndan sonra K~br~sl~~Türk, Türk yönetiminin Adada yeniden
kurulamayaca~~n~~anlayarak Anadolu'ya göç etmi~ lerdi'. Öte yandan ~ngiltere, 10 Mart 1925'te K~br~ s'~~Kraliyet Sömürgesi ilan etmi~"; o s~ralarda
Yunanistan'dan Adaya birçok ö~retmenler gelmesine izin vermi~ ti. Bu ö~retmenler, Adan~n her yan~nda ~ngilizlere ve Türklere kar~~~Helenizm propagandas~~yap~yorlard~. Bu propagandan~n etkisi olarak K~br~ sl~~birçok Rum,
1931 y~l~~Ekim ay~nda Adan~n her yan~nda olaylar ç~karm~~; ~ngiliz valisi Sir
Ronald Storrs'un ikametgah~n~~yakm~~lard112. Bu s~rada baz~~ki~iler ya~amlaParlamento Belgeleri (Accounts and Papers), ZHC 1,4465,1882; Buyruldu (Command) 3384:
Biddulph'dan Kimberley'e yaz~, Lefko~a, 21.4.1882, ili~ikte, Müslüman (Türk) topltunundan dilekçe,
17.4.1882. Bu dilekçe Müftü Esseyid Ahmed As~m ve kimi milletvekillerince imzalanm~~t~.
CO 67/124/26615: Haynes Smith'den Chamberlain'e gizli yaz~, Trodos, 4.8.1900.
7 K~br~s Türk ~nsan Haklar~~Komitesi: A chronology of the Cyprus problem, 1878-1980,
(K~br~s Sorununun
Kronolojisi), Lefko~a, 1980, s. 17.
CO 67/50520: Clauson'dan Sömürgeler Bakanl~~~'na gizli telgraf, Lefko~a, 2.11.1915.
CO 67/202/20544: M. ~rfan ve A. Sait'ten ~ ngiliz Yüksek Komiserine gizli mektup, Lefko~a,
11.4.1921.
Pierre Oberling: The roa~l ta Bellapais (Balabay~s'a Giden Yol), New York, 1982, s. 53.
" Cyprus Gazette Extraordin~ny (K~b~-~s Gazetesi, özel say~), no. 1.
12 Hill, a.g.e., s.414; The Times, Londra, 23.10.1931.
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nn~~yitirmi~; olaylardan sorumlu olanlar tutuklanarak sürgün edilmi~lerdi13.
Bu olaylardan sonra ~ngilizler Adada bir bask~~rejimi uygulamaya ba~lam~~;
bundan K~br~s Türkleri de zarar görmü~tü".
1950 y~l~na gelindi~inde, K~br~s Rumlar,. Adadaki a~~nl~klann~~ayyuka
ç~karm~~15; K~bns Türklerine kar~~~a~a~~lama, haks~zl~k ve ayr~mc~l~k kampanyas~~ba~latm~~lard~w. Bu s~rada enosis ak~m~, Muskos adl~~bir piskoposun
Ba~piskopos Makarios III. unvanlyla 20 Ekim 1950'de ba~papaz olmas~~ve
`anayure olarak tammlad~~~~Yunanistan'la ilhak (enon's) and~~içmesiyle doru~a ç~km~~t~ w. Makarios ve Yunan ordusunda albay olan K~br~s Rum kökenli
gaddar ve macerac~~Yeoryios Grivas, ~ngilizleri K~br~s'tan ç~karmak, Türkleri sindirmek ve güç kullanarak enosisi gerçekle~tirmek amac~yla EOKA tedhi~~örgütünü kurmu~lard~. 1 Nisan 1955'te, Makarios'un ve Rum Ortodoks
Kilisesrnin takdisi ve mali yard~m~yla, Adada, EOKA taraf~ndan kanl~~bir
tedhi~~dönemi ba~lat~lm~~; bu dönemde K~br~s Türkleri de çok ~st~rap çekmi~~ve birçok yak~nlar~n~~yitirmi~lerdi18.
Dört y~l kadar süren kanl~~bir bo~u~madan sonra, 16 A~ustos 1960'ta Zurih ve Londra Antla~malan gere~ince ve Türkiye, ~ngiltere ve Yunanistan'~n
güvencesi alt~nda, Adada K~br~s Cumhuriyeti ad~~alt~nda bir ortakl~k yönetimi kurulmu~tu. Ancak bu yönetimde K~br~s Rumlar' aktif, K~br~s Türkleri
ise pasif ortaklar biçimine getirilmi~~ve anayasal haldan gaspedilmeye ba~lanm~~t~ lg. Bu nedenle ortakl~k cumhuriyetinin ömrü k~sa olmu~; öte yandan, Yunanistan'daki cuntadan yard~m gören K~br~s Rum önderleri, Ada
Türklerini büsbütün ortadan kald~rmak için korkunç Akritas plan~n~~uygulamaya ba~lam~~lard~. 21 Aral~k 1963'te Rum çeteleri ve EOKA tecihi~cileri
13 Command (Buyruldu) 4045: 1931 y~l~~Ekim ay~nda K~br~s'ta kaydedilen olaylar. FO 371/ 15956 /C
2760: Sthnürgeler Bakanl~~~'ndan D~~i~leri Bakanl~~~'na yaz~, no. 98555/2, ili~ikte CO 4045, Mart 1931;
bkz. Nuova Angolegia, May~s 1932.
s. 33 vd.
m Oberling,
FO 371/1951/C 6403: Sümürgeler Bakanl~~~'mn, 'K~br~s'ta Ingiliz siyasan' konulu gizli andan'
Eylül 1935; FO 371/9897/C 19108: Atina'daki Ingiliz 1. sekreteri J. G. Tahourdin'in 22.12.1947'de kaleme
ald~~~~'K~br~s siyasas~' konulu andanyla ilgili Sönnirgeler Balcanh~~~gizli mektubu, FO 371/5219/E 14338:
15.11.1920'de, Avam Kamaran'nda bir soruya Yarbay Amery'nin yan~t~; ayr. bkz. Hill IV, s.488.
K~bns Türk Enformasyon Dairesi: Cypn~s - the problem, in the light of truth (Gerçe~in I~~~u~da K~bns
sorunu), Lefko~a, Eylül 1967.
'"Chronology of the Cyprus conflict' (K~br~s Ania~mazl~~~mn Kronolojisi) Turkish Nezvs, Londra,
1.2.1979, 8.23.
18 S. R. Sonyel: The T~~rco-Greek Conflict (Türk-Grek Anla~mazl~~~), Londra, 1976, s. 70 vd. Nancy
Crawshaw: The Cyprus revolt (K~br~s Isyan~), Londra, 19, 78, s. 13.
'9 Sonyel: The struggles of the Turkish people..., a.g.e., s. 41 vd.
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adan~n her yan~nda Türklere sald~rmaya ba~lam~~; Bat~~Dünyas~'n~n gözleri
önünde, K~br~sl~~Ortodoks H~ristiyanlar~n önderi Makarios, K~br~s Türklerine kar~~~Rumlar~~tedhi~ , cinayet, korkutma, yakma, ~rza geçme ve soyk~r~m
usulleri kullanmaya k~~k~rtm~~t~ . Bunun sonucu olarak birçok Türk köyleri
y~k~l~p yak~lm~~; Türk köylüler öldurülmü~~veya köylerinden kaçmaya zorlanm~~t~. 30.000 kadar K~br~sl~~Türk evsiz göçmenler durumuna dü~ürülmü~tü20. Bu olaylar s~ras~nda birçok masum sivil Türk halk~, kad~n ve çocuklar öldürülmü~; birçoklar~~yaralanm~~; kimileri kendi evlerinde vurulmu~;
ötekiler ise Rumlar~n yapt~~~~temizleme hareketleri s~ras~nda kaç~r~lm~~~ve
bir daha da görülmemi~lerdi.
Rum/Yunan a~~r~l~klar~ndan amac~n K~br~ s Türklerini imha etmek oldu~u anla~~llyordu. Makarios'un 1974 y~l~~Kas~m ay~nda New York'ta ~talyan
gazeteci Oriana Falaci'ye verdi~i demeç bunu aç~ kça göstermektedir. Ba~papaz ~öyle demi~ti: 'Bir gün, ~ oannidis (daha sonra Yunanistan'daki cuntan~n
önderi Tu~general), Nikos Sampson'la birlikte, K~br~s sorununa ebediyen
son verecek bir proje önermek için beni görmeye geldiler. ~oannidis elimi
sayg~yla öptü ve bana ~unlar~~söyledi: "Mutlu önder, projem ~udur: Adan~n
her yan~ ndaki Türklere aniden sald~rarak onlar~~son ki~iye kadar elimine
etmek...". Makarios bile bu ~eytani plan önünde ürpermi~~oldu~unu daha
sonra anlatm~~t~.
K~br~ s Cumhuriyeti'nin kurulu~undan beri Ada Türklerinin insan haklar~n~n ihlal edilmi~~oldu~unu Türkler iyi bilir; ancak Rum/Yunan ikilisinin
propagandalar~~nedeniyle uluslararas~~toplum bunu pek iyi bilmez; çünkü
Rumlarla Yunanl~lar~n K~br~s Türklerine yapm~~~olduklar~~kötülüldere kar~~~
gözleri kapal~d~ r. Uluslararas~~toplum hala güneydeki K~br~s Rum devletini
mülga cumhuriyetin yönetimi olarak tan~may~~sürdürüyor. Rum/Yunan ikilisinin 1963, 1967 ve 1974'te yapt~klar~, K~br~s Türklerine kar~~~bir soyk~r~m
deneyinden ba~ka bir ~ey de~ildir ve 12 Ocak 1951'de Birle~mi~~Milletler
(BM) Genel Kurulu taraf~ ndan 260A say~l~~kararla onaylanm~~~olan Soyk~r~m Suçunu önleme ve Cezaland~ rma Konvansiyonu'nun kapsam~na girer.
Makarios, 4 Eylül 1962'de kendi do~um yeri olan Panaya köyünde
yapt~~~~konu~mada ~öyle demi~ ti: `Helenizmin korkunç dü~man~~olan Türk
" BM Genel Sekreteri U Thant'~n raporu: S/8285, 8.12.1967; ayr. bkz. 'Birth of the T~~rkish Federated
State of Northem Cyprus in blood and tears' (K~br~s Türk Federe Devleti'nin kan ve geszya~lan aras~nda
kurulu~u) Special News &ikin, c.32, no. 4117, Lelko~a, 13.10.1979.
2' K~br~s Türklerini imha etmek amac~~güden oldukça gizli Ak~-itas plan~, Patris, Lefko~a, 21.4.1966.
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soyunun bir bölümünü olu~turan bu küçük (K~br~s) Türk toplumu defedilmedikçe EOKA kahramanlar~n~n görevi asla sona ermi~~say~lmayacakt~r'".
Yine Makarios, 26 May~ s 1965'te Dipkarpaz'da yapt~~~~konu~mada Türkleri
soyk~r~mla ~öyle tehdit etmi~ti: 'Ya tüm K~br~ s Yunanistan'la birle~ecek veya
ba~tan ba~a yanacakt~ r (holokost olacakt~ r)... Ulusal emellerimizin yolu güçlüklerle dolu olabilir; ancak ilhak (enosis) olan hedefimize diri veya ölü olarak ula~aca~~z". 1958 y~l~~yaz~nda ~ngiltere Ba~bakan~~Harold Macmillan,
'cinayet i~lemek ve cinayet i~ lenmesini k~~k~ rtmak' suçundan san~k olarak
Makarios'un yarg~lanmas~ n~~destekliyordu; ancak ~ngiltere Ba~savc~s~n~ n yasal kan~t olmad~~~~görü~ ünü öne sürmesi üzerine bundan vazgeçmi~ti24.
Rumlar~n 1963 y~l~~Aral~k ay~nda anayasa düzenini y~ kmalar~~üzerine
yönetimden ç~kar~lm~~~olan Türkler kendi ayr~~yönetimlerini kurmu~lard~.
Rumlar ise, K~br~s Cumhuriyeti yönetimini bir darbeyle ele geçirmi~; K~br~s
anayasas~~ve uluslararas~~antla~malar~~çi~nemi~; uluslararas~~toplum ise Rum
yönetimini K~br~ s Cumhuriyeti hükümeti olarak tan~may~~kendi ç~karlar~~
için uygun bulmu~tu. Bu geli~meler, K~br~ s Türkleriyle Rumlar~~aras~nda
kesin ve nihai bir anla~maya var~lmas~n~~bugüne kadar engellemi~tir. Böylelikle Güney K~br~s Rum yönetimi 'K~br~ s yönetimi' olarak tan~nm~~~olman~n avantajlar~ndan yararlan~rken ve K~br~s Türklerinin ekonomisi sars~lm~~~
Rum ekonomisi geli~mi~tir, çünkü Rumlar, K~br~s'a tahsis edilmi~~olan tüm
yard~mlardanda, hatta K~br~ s Türklerine tahsis edilmi~~olan yard~mlardan
yararlanm~~lard~ r ve hala yararlanmaktad~ rlar. Türkler ise, tabanca namlusu alt~nda, ortakl~k devletinden ç~kar~ld~ ktan sonra her türlü insan haklar~ndan yoksun b~rak~lm~~lard~r.
K~br~s Türklerinin, Rumlarla Yunanl~lar~n neden oldu~u korkunç
bir felakete nas~l maruz kalm~~~olduklar~~ilerideki ku~aklar taraf~ndan
daha etrafl~ca anlat~lacakt~ r. Onlar~~bu feci felaketten, 20 Temmuz 1974'te,
Türkiye'nin, 1960 Antla~malar~~gere~ince K~br~s'a yapm~~~oldu~u askeri
müdahale kurtarm~~t~ r. Bu müdahale, Atina'daki Yunan cuntas~n~n, Adadaki askeri güçlerini kullanarak ve kimi K~br~sl~~Rumlar~n da i~birli~iyle, 15
Temmuz 1974'te Makarios'a kar~~~yapm~~~oldu~u askeri darbeyi izlemi~ ti.
sorunuyla ilgili
22 Andrew Faulds (ed.): Excopta Cypria for today - a source book on the Cypnts Problem (K~bns
bir kaynak - bugünün Excerpta Cypria's~ ) Londra 1988, s.47.
1990, s. 37.
23 Pierre Oberling: 'The Cyprus Tragedy' (K~br~s Felaketi), New Cyprus May~s
Impact Internatio24 CO 926/639; S. R. Sonyel: Wanted for murder' (cinayet suçundan dolay~~isteniyor),
nak c. 20, no. 5, Londra, 9-22.3.1990, s. 8-9.
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Ancak Türkiye'nin bu müdahalesi, kimi bilgisiz ki~ilerin iddia etti~i gibi
'i~gal' de~ildi; statükoyu yeniden kurmak için K~br~s Antla~malar~n~ n kendisine vermi~~oldu~u müdahale hakk~na dayan~yordu. Yunan darbesi s~ras~nda birçok K~br~sl~~Rum ve Türk öldürülmü~; birçoklar~~da evlerini terketmek zorunda kalm~~lard~. 1975'te yap~lan Viyana Antla~mas~yla her iki yan,
Türklerin kuzeyde, Rumlar~n da güneyde bar~nd~r~ lmalar~n~~kabullenmi~ti.
Bugün hala Kuzey K~br~s'ta bulunan Türk askerlerinin görevi, Rum/Yunan
ikilisinin ada Türklerine yeniden sald~rmas~n~~önlemektir.
Adadaki iki toplumun 1974 y~ l~~Temmuzundan beri etkin biçimde ayr~lm~~~olmas~, K~br~s Türklerine bar~~~ve güven içinde ya~ama f~rsat~~vermi~;
ileride federal bir yönetim sistemi kurulur ümidiyle, 1975'te Kuzey K~br~s
Türk Federe Devleti'ni kurmu~ lard~ . Ancak ümit ettikleri olmay~ nca, 1983'te
Kuzey K~br~ s Türk Cumhuriyet (KKTC)'ini kurmu~lard~. Türkiye'nin müdahalesinden sonra toplumlararas~~çat~~malar sona ermi~~ve her iki toplum
da, kendi ayr~~bölgesinde, e~ it esaslara göre ya~ am sürmeye ba~lam~~t~. Ancak bu yanl~~~anla~~lmas~ n: Yunan ve K~br~ s Rum cephesi, dünya kamuoyunu, 'Türkiye'nin müdahalesiyle cehenneme dönmü~~olan K~br~s'~n bu müdahaleden önce cennet oldu~una' inand~rmay~~ ba~arm~~t~ r.
15 May~s 1980'de, o s~rada K~br~ s Rum yönetiminin D~~i~ leri Bakan~~
olan Nikos Rolandis, Limasol'daki Lyons kulübünde yapt~~~~konu~mada ~u
iddiada bulunmu~ tu: 'K~br~s sorunu, Türkiye'nin, en küçük ve yans~z ülkelerden birisine kar~~~giri~mi~~oldu~u i~galle yarat~lm~~t~ r'". Bu demecin
gerçekle hiçbir ili~ kisi yoktur. K~br~s Rumlar~n~ n propaganda örgütü, bu
denli görü~ leri kasten öne sürmede ba~ar~l~~oluyor ve böylelikle, Yunanl~larla Rumlar~ n önderlerinin yüzy~ ldan daha fazlad~r giri~mi~~olduklar~~suçlu ve
hatal~~politikalar~n~~örtbas etme amac~n~~güdüyor. Rumlar, K~br~ s sorununa
ve ~imdiki duruma 1974 olaylar~n~n neden oldu~una dünyay~~ inand~rmakla, eski K~br~ s Rum Cumhurba~kan~~Sapiros Kiprianu'nun 'mutlu günler'
olarak tan~mlad~~~~1974 y~l~~öncesi günlerine dönmeyi umuyorlar. O günler
Türkler için hiç de mutlu de~ildi, çünkü Adan~ n her yan~na serpilmi~~ve
izole edilmi~~küçük bölgelerde Rumlar~ n insaf~na b~rak~lm~~lard~.
K~br~s Rum yönetimi, Türkiye'nin Adaya tümüyle siyasi ve askeri nedenlerden ötürü müdahale etmi~~oldu~una uluslararas~~ toplumu inand~rmaya çal~~~yor. Ancak, Türkiye'yi müdahalede bulunmaya sevk etmi~~olan~n,
25 Rum Enformasyon Dairesi, resmi bas~ n bülteni no.6, 15.5.1980 Lefko~a, 16.5.1980.
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K~br~s Türklerinin insan haklar~n~n 11 y~ldan fazlad~r Rumlar taraf~ndan
aç~kça çi~nenmi~~oldu~undan söz etmiyor ve siyasi bir çözüm yoklu~unda,
Adadaki Türk askeri güçlerinin varl~~~n~n, K~br~s Türklerinin insan haklar~n~n tek garantörü oldu~unu görmezlikten geliyor. 1960'ta kurulmu~~olan
K~br~s Cumhuriyeti'ni y~km~~~olan Rumlar~n ba~l~ca amac~, Ada Türklerinin
d~~~ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif ili~kiler kurmas~n~~
engellemek ve onlar~~yetkisiz b~rakarak Rum taleplerine boyun e~meye zorlamakt~r. K~br~s Türklerine uygulanmakta olan ambargolar aras~nda ~unlar da
vard~r: Uluslararas~~forumlarda temsil edilmelerini önlemek; Kuzey K~br~s'a
direkt uçu~lar~~engelleyerek d~~~ülkelere seyahatlerini ve bu ülkelerle ili~ki
kurmalar~n~~ önlemek; Kuzey K~br~s tar~m ürünlerinin ihracat~na engel olmak. Bunlara ek olarak, Kuzey K~br~sla d~~~ülkeler aras~ndaki ticaret ve turizmi k~s~tlamak; kültür ve spor sahalar~ndaki ili~kileri engellemek; akademik
sahada d~~~ülkelerdeki bilim kurulu~lar~yla i~birli~ini sekteye u~ratmak"
K~br~s Türkleri, BM Genel Sekreterinin arabuluculuk görevleriyle K~br~s sorununda kesin bir uzla~maya var~lmas~~gayretlerini daima desteklemi~;
y~llarca süren BM görü~melerine kat~lm~~t~r. Ancak, K~br~s Rumlar~, siyasi
e~itlik ve iki bölgeli federasyona dayal~~bir çözüm istemediklerini aç~kça belirtmi~lerdir. Onlar~n, BM taraf~ndan çe~itli tarihlerde öne sürülmü~~olan
önerileri reddetmi~~olmalar~, K~br~ s Rum önderlerinin inad~n~~gösterir. Gerçek durum bu iken, K~br~ s Rum yan~, K~br~s sorununa bir çözüm bulunmas~n~~kesinlikle istedi~ine dair tüm dünyay~~~a~~lacak biçimde inand~rm~~~
ve K~br~s Türk yan~n~, tüm görü~melerde inatç~~olarak göstermi~; böylece,
K~br~ s Türklerinin dünyaca izole edilmesine neden olmu~tur.
K~br~ s Türklerinin izole (tecrit veya soyutlama) edilmi~~olmas~nda ba~l~ca rolü K~br~s Rum yönetimi oynamakla birlikte, uluslararas~~ toplum da,
K~br~s Rum hükümetini tüm K~br~s'~ n yasal yönetimi olarak tan~yarak bu
aldatmacaya kat~lm~~t~r. Bu da, K~br~s Türklerine empoze edilmi~~olan izolasyonun neden etkili oldu~unu gösterir. Gerçekte, BM Güvenlik Konseyi,
K~br~s Türklerine bu denli k~s~ tlamalar getirici herhangi bir karar almam~~t~r. Buna kar~~n Güney K~br~s Rum yönetimi, Yunanistan'~n da yard~m~yla
AB'yi aldatarak veya tehdit ederek, K~br~s Türklerine empoze edilmi~~olan
ambargonun sürmesini ve bölünmü~~bir Ada olan K~br~s'~ n AB'ye üye ol2" KKTC Kamu Ili~kileri Dairesi: The inhuman isolation of the Turkish Cypriot Pepole (K~br~s Türk halk~n~n insanl~k d~~~~izolasyonu), Lefko~a (tarihsiz).
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mas~n~~ sa~lam~~t~r. Türkiye'nin sözde dostlar~~olan AB ve NATO'nun suç
ortakl~~~~ve deste~iyle, Kuzey K~br~s'~ n, kötü niyetle, gereksizce ve haks~zca bloke edilmi~~olmas~~Ada Türklerine ciddi ve ac~~biçimde ~st~rap çektirmektedir. Ancak, K~br~s Türk önderleri ve Türkiye, Ada Türklerinin ulusal
kimliklerini korumaya ve onlar~ n kendi kendilerini yönetmelerine yard~mc~~
olmaya kesinlikle kararl~d~rlar27.
AB, geçmi~te vermi~~oldu~u birçok sözlere kar~~n, Kuzey K~br~s Türklerinin gereksinimlerini de dikkate almadan, Güney K~br~s Rum bölgesini üye
olarak kabullenmeye yasal aç~ dan hiçbir hakka sahip de~ildir. AB önderleri,
KKTC yönetiminin 11 Ekim 1989'da New York'ta BM Genel Sekreterince,
K~br~s sorununun çözümü için önemli prensipler öne sürmü~~oldu~unu biliyordu. Bu prensipler ~unlard~: BM'nin 649 say~l~~ve 12 Mart 1990 tarihli karar~yla da teyit edildi~i gibi, K~br~s'~n egemenli~inin kurulu~una ortak olan,
siyasi aç~dan e~it iki halk~n varl~~~~tan~nmal~; onlar~n ayr~~ayr~~olarak selfdeterminasyon hakk~na sahip oldu~u kabullenmeli; her halk~n kültürel, dini
ve ulusal kimlikleri tan~nmal~; birbirlerinin varl~~~na, bütünlü~üne ve siyasi
e~itli~ine sayg~~gösterilmeli; güce ve ~iddete ba~vurulmamal~ ; görü~melerin
bar~~ç~~amaçlar~~ için her iki yan~n siyasalar~, pozisyonlar~~ve hareketleri hizaya getirilmeli; bunlara kar~~ t olacak hareketlerden kaç~n~lmal~; yeterli ve
etkin garantilere dayal~~iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon kurulmal~.
Rumlarla Yunanl~lar, i~lerine gelmedi~i için bu ko~ullar~~kabule yana~m~yorlar; dolay~s~yla, K~br~s Türkleri birçok k~s~ tlamalara tabi tutulurken,
K~br~s Rumlar~, 1963'te bir darbeyle ele geçirmi~~olduklar~~ 'K~br~s Cumhuriyeti yönetimi' rütbesinin getirdi~i tüm yararlar~n zevkini tatmay~~sürdürüyorlar. Birçok yabanc~~ gazeteci ve politikac~lar, yaz~~ve söylevlerinde,
K~br~s Türklerine empoze edilmi~~olan izolasyonun adaletsizlik oldu~unu
ve kald~ r~lmas~~ gerekti~ini vurgulam~~lard~ r. Ancak, izolasyonun sürmesinden yarar sa~layan K~br~s Rum taraf~~buna yana~m~yor. BM'nin gayretleri
de bir sonuç getirmemi~tir. Dört y~ ldan fazla bir süreden beri sürmekte olan
son BM görü~ meleri, 31 Mart 2004'te Annan plan~n~ n ortaya ç~kmas~na yol
açm~~t~. K~br~s'taki iki halk~n siyasi e~itli~ine dayal~~yeni bir ortakl~k sistemi
içeren bu plan gere~ince taraflar aras~nda bir uzla~maya var~lm~~~oldu~u
izlenimi yarat~lm~~t~. Bu plan, 24 Nisan 2004'te, ayn~~zamanda iki taraf aras~nda ayr~~ayr~~olarak yap~lan referandumlara sunulmu~tu. Oylama sonunda
" S. R. Sonyel: `Support North Cyprus call' (Kuzey K~br~s'~~Destekle), Arabia, c.4, no.40, Aral~k 1984,
s.23.
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K~br~s Rumlar~n~n yüzde 76's~~plan~~reddetmi~; K~br~s Türklerinin yüzde
65'i ise plan~~onaylam~~t~. K~br~s Rum taraf~n~ n bu olumsuz yan~t~, K~br~s
Rum önderleriyle halk~n~ n, Ada Türkleriyle iktidar payla~~m~~yapmaya haz~r olmad~klar~n~~göstermi~; hangi taraf~ n çözümden yana veya çözüme kar~~t oldu~unu ortaya koymu~tur28.
Halk oylamalar~ ndan sonra, BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 28 May~s
2004'te Güvenlik Konseyi'ne sundu~u raporunda29, referandumlar~n, K~br~s
Türklerinin bask~ya ve izolasyona tabi tutulmas~n~~destekleyen mant~~~n art~k ortadan kalkm~~~oldu~unu kan~tlad~~~n~~kaydetmi~~ve uluslararas~~topluma, K~br~s Türklerini izolasyona tabi tutarak onlar~n geli~melerini engelleyen gereksiz k~s~tlamalar~n kald~r~lmas~n~~sal~k vermi~ ti. Buna ek olarak,
Avrupa D~~i~leri Bakanlar~~Konseyi, 26 Nisan 2004'te ~u önergeyi kabullenmi~ti: 'K~br~s Türk halk~~kendi gelece~inin AB'yle birle~ meye dayanmak
oldu~unu aç~kça belirtmi~tir. Konsey, K~br~ s Türk halk~n~n ekonomik kalk~nmas~m cesaretlendirerek, Türk toplumunun izolasyonuna son vermek ve
K~br~s'~n yeniden birle~mesine yard~mc~~olmak karar~ndad~r'.
Bunu takiben, 7 Temmuz 2004'de AB komisyonu, K~br~s Türklerinin
izolasyonunu sona erdirmek amac~yla bir yard~ m paketi önerisinde bulunmu~; KKTC ile do~rudan (direkt olarak) ticaret yap~ labilmesini sa~lamak
için 259 milyon Euro tutar~nda mali yard~m yap~lmas~n~~önermi~ti. Ancak
K~br~s Rumlar~n~ n engelleyici taktikleri nedeniyle, AB D~~i~leri Bakanlar~~
Konseyi, 27 ~ubat 2006'da, sadece Mali Yard~m Kurallar~n~~onaylamakla yetinmi~ti. AB'nin bu karar~~K~br~s Türklerinin bekledi~i gibi olmam~~t~~çünkü Türkler, AB ile do~rudan do~ruya ticari ili~kiler kurmay~~ümit ediyorlard~. Ancak K~br~s Türkleri için hayati önemi olan do~rudan (direkt) ticaret
kural~~hala ask~dad~ r. Bu arada, Türkiye'nin, tüm k~s~tlamalar~ n her iki taraf
aras~nda büsbütün kald~r~lmas~yla ilgil,i olarak 30 May~s 2005'te yapm~~~oldu~u öneri K~br~s Rum yönetimi taraf~ ndan derhal reddedilmi~ti. Türkiye,
ayr~ca, K~br~s Rumlar~~KKTC'ye uygulanan uluslararas~~k~s~tlamalar~~kald~r~ rsa, kendi deniz ve hava limanlar~n~~Rumlara açmaya haz~r oldu~unu 24
Ocak 2006'da aç~klam~~sa da, bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilmemi~tir.
KKTC yönetimi de, ortadaki ç~kmaz' kald~ rmak ve iki halk aras~nda
güveni yeniden kurmak için çe~itli önlemlere ba~vurmu~; ama K~br~s Rum
New Cyprus, c. 1, no. 7, A~ustos 1985, s. 7.
29 S/2004/437.
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taraf~n~n olumsuz davran~~lar~~ yüzünden bu inisiyatifler henüz bir sonuç
vermemi~ tir. Son olarak, KKTC Cumhurba~kan~~Mehmet Ali Talat, BM'nin
de gayretleriyle, Rum yönetimi ba~kan~~Tasos Papadopulos'la, BM temsilcisinin varl~~~ nda bir görü~me yapm~~ ; her iki önder 5 prensip üzerinde anla~maya varm~~t~ . Bu prensiplerden biri de, K~br~s sorununa, siyasi e~itli~e
dayal~, iki bölgeli, federal bir çözüm bulunmas~~idi". Ancak bu görü~ me de
bugüne kadar olumlu bir sonuç getirmemi~ tir, çünkü Rumlar, Türkiye'nin
AB'ye üye olmas~yla ilgili görü~ melerden kendileri için yarar sa~lamak ümidine kap~lm~~lard~ r.
Öte yandan, K~br~ s sorununa henüz bir çözüm bulunmamas~na ve bu
duruma K~br~s Rum kesiminin neden olmas~na kar~~n, Güney K~br~ s, 1 May~s 2004'te AB'ye haks~ zca üye olarak kabul edilmi~ ti. Uzun bir süreden beri
AB, K~br~ s sorununa kar~~ mama siyasas~~ izlemi~ti31. Dolay~s~yla, 1990'dan
önce, bölünmü~~bir K~br~s, AB üyeli~i için aday olamazd~, çünkü K~br~s
sorunu çözümlenemez bir problem haline gelmi~ti ve AB için oldukça güç
bir sorundu. Ayr~ca, K~br~s anla~mazl~~~ mn d~~~aktörlerinden Yunanistan,
AB'nin üyesiydi; Türkiye ise AB'yle ili~ki kurmu~~müstakbel bir üye olarak
görülüyordu". Buna kar~~n, Güney K~br~s, 3 Temmuz 1990'da AB üyeli~i
için tüm K~br~s ad~na ba~vuruda bulunmu~ tu. AB komisyonu 30 Haziran
1993'te yay~mlad~~~~bir kararla Rumlar~ n üyelik dilekçelerini onaylam~~~ve
Adan~ n ileride AB'ye üye olmas~na yol açacak görü~ melerin ba~lamas~n~~
emretmi~ ti. Komisyon, bu görü~ melerin K~br~s sorununa da bir çözüm getirmesini ümit ediyordu". Ancak AB, 1994 y~l~~Haziran ay~ nda tutumunu
çarp~c~~biçimde de~i~ tirerek, Güney K~ br~sla üyelik görü~ meleri yapmak
karar~n~~alm~~t~. AB'nin bu konudaki görü~ ünü de~i~ tirmesi, Yunanistan'~n,
24-25 Haziran 1994'te Korfu'daki zirve konferans~~s~ras~nda AB'ye uygulad~~~~bashyd~ . AB'nin bu yeni karar~ , 1994 y~l~~Aral~k ay~n~n sonunda yap~lan
Essen zirve konferans~ nda onaylanm~~t~.
g° Kamu Ili~ kileri Dairesi, KKTC Ba~bakan Yard~mc~l~~~~ve D~~i~leri Bakanl~~~, Lefko~a, tarihsiz.
'1 Heinz Kramer: `Regional conflict resolution: the Cyprus problem and European Security' (Bölgesel
Anla~mazl~klar~n Çözümü; K~br~ s Sorunu ve Avrupa'n~ n Güvenli~i), Survival The IISS Quarterly, Sonbahar, 1996, s. 25.
" John Redmond: The next Mediterranean enlargenwnt of the European Communio, (Avrupa Toplumu'nun
Gelecekteki Akdeniz Geni~lemesi), Aldershot, 1993, s. 96.
33 'EU and Cyprus: an expert view' (AB ve K~br~s: bir uzman~ n görü~ü),
hukuk uzman~~Profesör
M. H. Mendelson'un, 'K~br~s Cumhuriyetinin' AB'ye sunmu~~oldu~u üyelik dilekçesiyle ilgili görü~leri,
Lefko~a, A~ustos 1997, s. 22.
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Böylelikle, o s~rada AB ba~kanl~~~~yapan Yunanistan, Güney K~br~s'~n
üyelik dilekçesi de görü~ ülmezse, Avusturya ve ~skandinavya devletlerinin
üyeliklerini ve Türkiye-AB gümrük birli~i antla~ma tasar~lar~n~~onaylamama
tehdidiyle ve yetkilerini kötüye kullanarak, emeline nail olmu~tu". AB, tek
yanl~~davran~~~~ve müdahaleleriyle, K~br~s sorununun çözümü için yap~lm~~~
olan önerileri altüst etmekle kalmam~~; K~br~s Türklerinin siyasi ve e~it bir
toplum olarak varl~~~n~~ve kendi geleceklerini saptama hakk~n~~çi~nemi~tir.
AB bu tutumuyla, K~br~s Rum yan~n~~daha inatç~~olmaya körüklemi~~ve K~br~s sorununun çözümünü daha da güçle~tirmi~tir'". Dolay~s~yla, AB, K~br~s
sorununda taraflardan biri haline gelmi~tir ve Rum/Yunan say~m desteklemektedir36.
AB'nin bu tutumu K~br~s Türkleri taraf~ndan iyi kar~~lanmam~~t~r.
KKTC yönetimi, 12 Temmuz 1990'da AB'ye gönderdi~i yaz~da, Rumlar~n
AB'ye üye olma dilekçelerinin yasal olmad~~~n~~öne sürerek bunun kabul
edilmemesini istemi~37; bu dilekçenin, Garanti Antla~ mas~'n~n 2. maddesine
ve K~br~s Anayasas~n~ n 185. maddesine ters dü~tü~ünü; K~br~s Cumhuriyeti'nin Türkiye ile Yunanistan'~ n da üye olmad~~~~herhangi bir siyasi veya
ekonomik birli~e kat~lamayaca~~n~~belirtmi~ti38. Ancak AB bu görü~e tepki
göstermemi~; sadece, AB D~~i~leri Konseyi, 6 Mart 1995'te yarmlad~~~~bildiride, K~br~s'~ n AB'ye üye olmaya lay~k oldu~unu ve pek yak~nda 'Adan~n'
üyeli~inin kabul edilece~ini; 'K~br~s'~n AB üyeli~inin, Adadaki iki topluma
güvenlik ve gönenç getirece~ini; Kuzey K~br~s için pek yararl~~olaca~~n~~ve
Adaya bar~~~ve uzla~ma getirece~ini' iddia etmi~ti39. Ama tüm bu tantanal~~
" Clement H. Dodd: 77w Cyprus isme - a current perspective (~imdiki Perspektif ~çinde K~br~s Sorunu),
Eothen Bas~mevi, ~ngiltere, 1995, s. 18.
33 Heinz-Jurgen Axt: `Cyprus and the EU' (Avrupa ve K~br~s), Looking into the future of Cyprus-EU relations (Kil~ns-AB ili~kilerinin Gelece~ine Bak~~ ), (ed.) Susanne Baier-Allen, Baden Baden, 1999, s.227.
" Dai4, Telegraph, Londra, 15.8.1996.
" Makarios yönetiminin 1964'te ihmalkârl~kla nas~l fiili (de facto) `K~br~s yönetimi' olarak tammn~~~
oldu~unu gösteren belgeler için bkz. ~ngiliz Devlet Ar~ivi, D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri 371/173745/C
1015/167; 371/174746/C 1015/374; 371/179986/ CC 1151/8A; ayr. bkz. S. R. Sonyel: `Güney K~br~s Rum
yönetiminin AB üyeli~i dilekçesine kar~~~KKTC'deki tepkiler adl~~bildiri; 22 ile 24.4.1996'da Münih'te
yap~lan `K~bns: Avrupa Birli~i üyeli~i - eski bir anla~mazl~~~~çözümlemek için yeni bir alet olabilir mi?'
konulu konferansa sunuldu.
FO 371/RGC 1073/25: 12 ~ubat 1959'da ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda K~bns'la igili olarak
yap~lan bir toplant~n~n tutanaktan.
39 Londra'daki D~~ isleri ve Komonvelt Dairesi taraf~ndan 1995 y~l~~Eylül ay~nda yay~nlanm~~~olan
Cyprus and the European Union: the expert view (K~bns ve AB: Uzmanlar~n Görü~leri) konulu kitapç~k. Ayr. bkz.
S. R. Sonyel: `The EU meddling in Cyprus' (AB K~br~s'a Kar~~~yor), Impact Internation~d Haziran 1996, s.
16-17.
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sözler bir hayalden ibarettir ve Rumlar~ n inad~~ yüzünden yerine getirilmemi~tir.
Bu arada, AB üyeli~ini suistimal eden Güney K~br~s Rum yönetimi,
K~br~ s Türklerini izole etme kampanyas~n~~ daha sertçe sürdürüyor ve 'K~br~ s Cumhuriyeti yönetimi' pozuna bürünerek sa~lamakta oldu~u yararlar~n
tad~n~~ ç~kar~yor. Rum yönetiminin egemenli~inin, KKTC'nin toprak ve
hava sahas~~da dahil olmak üzere, tüm Aday~~ kapsad~~~~iddialar~, K~br~s'taki
gerçek durumu yans~tm~yor, çünkü Adadaki iki devlet, kendi bölgelerinde
egemenlik hakk~na sahiptir.
Gerçek bu iken, yaln~z K~br~s Türklerinin de~il, yabanc~~ziyaretçilerin de özgürce dola~~ m haklar~~k~s~tlanmaktad~r. Ayr~ca, KKTC'nin yabanc~~
ülkelerle do~rudan do~ruya ticaret yapmas~n~n k~s~tlanm~~~olmas~, Kuzey
K~br~s'~n geli~mesini olumsuz ~ekilde etkiliyor. Sonra, KKTC'nin e~itim sahas~ndaki d~~~ili~kileri, hava ve denizden kendi limanlar~na giri~~ve ç~k~~~
özgürlü~ü ve ta~~t k~s~tlanmamal~d~ r çünkü bunlar turizm, ticaret, e~itim ve
öteki sektörlerin geli~imi aç~s~ndan önemlidir. K~br~ s Rum yönetimi, 1960'ta
kurulmu~~olan K~br~ s Cumhuriyeti'nin tüm yetkilerini suistimal ederek,
bunlar~n getirdi~i maddi yararlar~~sadece K~br~s Rumlar~na da~~t~yor. Rum
yönetimi ayr~ca Uluslararas~~Para Fonu (IMF) ve AB'den d~~~yard~m sa~l~yor.
Türklerin de bu kaynaklar üzerinde haklar~~vard~r ve bunlar~~sa~lamak onlar~n geli~mesine yard~mc~~olacakt~r.
Rumlar, Türklerin izolasyondan kurtulmas~m istemiyorlar, çünkü mevcut durumun kendi ç~karlar~ na yararl~~oldu~unu san~yorlar. Bu nedenden
dolay~, izolasyonun kald~r~lmas~ , Rumlar~n 'iyi niyetine' b~rak~ lmamal~d~r,
çünkü Rum yönetiminin Türk toplumuna kar~~~bir öc duygusu vard~r. Bir
süre önce ~ngiltere'nin Lordlar Kamaras~'nda Rumlar~ n bu tutumunu ele~tirmi~~olan Drumglass Lordu Maginnis'e göre, K~br~ s Türkleri, kendilerine
bu biçimde muamele edilmesini hak etmiyor. Ona göre Türkler, Annan plan~~ lehinde oy kullanm~~~olmakla izolasyondan kurtulma hakk~n~~kazanm~~lard~ r. Derek Halligan, Haziran 2004 tarihli Fortnight Politics adl~~ dergide ~u
yorumu yapm~~t~: (K~br~s Türklerine kar~~) k~ rk y~ldan beri sürmekte olan
uluslararas~~ambargo, uluslararas~~ hukuka ve temel insan haklar~ na hakarettir40.
" 20 Kas~m 2006'da Lordlar Kamaras~'nda yapt~~~~konu~ma.
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~ ngiltere'nin Lordlar Kamaras~~üyelerinden Lord Ahmed, Harrison,
Kilclooney, Maginnis, Monson, Rogan ile kad~n üyelerinden Lady Knight
ve Lady Buttenworth, 5 Aral~k 2006 günlü Daily Telegraph gazetesinde yay~mlanan okuyucu mektubunda ~unlar~~belirtmi~lerdi: 'Avrupa Birli~i, K~br~s
Türkleri BM'nin K~br~s sorununun çözümü için öne sürmü~~oldu~u önerileri kabullenirse, onlar~ n izole edilmelerinin sona erece~ine dair vermi~~
oldu~u sözü yerine getirmemi~tir. Buna kar~~l~ k olarak, AB, BM plan~na
kar~~~oy kullanm~~~olan K~br~s Rumlar~ m üyelikle ödüllendirmi~tir. AB'nin,
Türkiye'den, limanlar~ n~~K~br~s Rumlar~na açmas~n~~talep etmesi ve ayn~~
zamanda AB limanlar~n~~K~br~s Türklerine açmamas~~haks~zl~k ve ak~ls~zl~kt~r. ~ngiltere yönetimi ~imdi Kuzey K~br~sla do~rudan ili~ki kurmal~d~r'.
Son olarak ~u önemli noktalar üzerinde durulmal~d~r: AB, Yunanistan'la Güney K~br~s'~~ kay~rmakla ve yar~m yüzy~ldan fazla bir süredir
Avrupa'n~n sad~ k ve güvenilir bir dostu ve müttefi~i olan Türkiye'yi ihmal
etmekle K~br~ s sorununun çözümüne engel olmaktad~r. Ayr~ ca, Ege ve
Akdeniz'deki askeri dengenin bozulmas~na katk~ da bulunmaktad~r ve bu
da gelecekte Avrupa'n~ n savunmas~~için ciddi sorunlar yaratacak, AB'nin
sayg~nl~~~na ve kazanc~ na büyük bir darbe indirecektir, çünkü Bat~~taraf~ndan izole edilerek terk edilen bir Türkiye, tesellisini ba~ka bölgelerde ve
bloklarda bulmaya çal~~acakt~r. Dolay~s~yla, AB'nin K~br~s anla~mazl~~~ na
kar~~ arak taraflardan birini kay~rmas~, katalist (çözümleyici) de~il, felaket
olacakt~r'".
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