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K
›br›s Türkiye'nin milli davas›d›r. K›br›s Türkü,

Türkiye'den kopart›lmas›ndan itibaren Anado-

lu'yu anavatan olarak görmüfl, alt›nda yaflad›¤›

Rum tehdidine ve bask›s›na karfl› umudunu

Türkiye'ye ba¤lam›flt›r. Türkiye de yavruvatan K›br›s'a sahip ç›km›fl, devle-

ti ve milletiyle, K›br›s Türkü'nün yan›nda yer alm›fl, 1974'teki Bar›fl Hareka-

t› ile de soydafllar›m›z› Rum vahfletinden kurtarm›flt›r. 

Bar›fl Harekat› ile birlikte K›br›s davas› Türkiye için askeri olarak kaza-

n›lm›flt›r ve bu durumdan K›br›s Türkü'nü yeniden risk alt›na sokacak bir

taviz verilmesi düflünülemez. 

Ancak mesele sadece askeri boyutla s›n›rl› de¤ildir. 1974'ten bu yana

"Rum tezi" iki farkl› yönden ilerlemektedir. Bunun birinci yönü, KKTC

Cumhurbaflkan› Say›n Rauf Denktafl'›n flahs›nda Türk taraf›na yap›lan ulus-

lararas› bask›d›r. Sanki K›br›s dünya gündemini meflgul eden bir sorun-

mufl gibi, uluslararas› topluluk, Bat›'daki güçlü Rum lobisinin de

etkisiyle, ›srarla K›br›s Türkü'nü taviz vermeye, yeniden

Rum egemenli¤ini kabul etmeyle neticelenecek

formüllere onay vermeye zorlamaktad›r. Bu
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formüllerin sonuncusu, 2003 y›l›nda BM Genel Sekreketi Kofi Annan tara-

f›ndan sunulan pland›r. Devletimiz ve KKTC yönetimi bu plan›n sak›ncala-

r›n› tespit ederek kabul edilmezli¤ini vurgulam›fllard›r. Bilim Araflt›rma Vak-

f›, bu konudaki politikay› son derece yerinde bulmakta, bu ve benzeri bas-

k›lara kahramanca gö¤üs geren Say›n Rauf Denktafl'› desteklemektedir.

Meselenin di¤er yönü ise, bu kitapç›kta ele alaca¤›m›z kültürel boyut-

tur. K›br›s Türkü'nün varl›¤›, sadece diplomatik tuzaklarla de¤il, ayn› za-

manda K›br›s Türkü'nün kimli¤ini erozyona u¤ratmak ve yok etmek ama-

c›na matuf bir psikolojik savaflla da hedef al›nmaktad›r. Bilim

Araflt›rma Vakf›, meselenin özellikle bu yönünün hayati ol-

du¤unu düflünmekte ve bu yönde çözümler gelifltir-

meyi kendisi için görev olarak addetmekte-

dir. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl, BM Genel Sekreteri Kofi Annan
ve K›br›s Rum Kesimi eski lideri Glafkos Klerides birarada
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Bu kitapta, önce K›br›s sorununun tarihsel geliflimi ele al›nmakta, ar-

d›ndan BAV'›n K›br›s için çözüm önerisi ortaya konmaktad›r. Sonra da, Bi-

lim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan 6 fiubat ve 22 fiubat 2003 tarihlerinde ‹stan-

bul ve Ankara'da düzenlenen "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" bafll›kl› pa-

nellere kat›lan say›n konuflmac›lar›n de¤erleri görüflleri aktar›l-

maktad›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›

K›br›s'›n uydu foto¤raf›ndaki görünüflü





9

K
›br›s, (Sicilya ve Sardunya'dan sonra) Akde-

niz'in üçüncü büyük adas› konumunda ve

Türkiye sahillerine sadece 70 kilometre uzak-

l›ktad›r. Adan›n en uç noktalar› aras›ndaki me-

safe, kuzeydo¤udan bat›ya yaklafl›k 220 km, kuzeyden güneye ise yaklafl›k

90 kilometredir. 800 kilometreye yak›n k›y› fleridi kendine özgü girinti ve

ç›k›nt›lara sahiptir. K›br›s birçok aç›dan Güney Anadolu'ya benzer, Anado-

lu'nun karakteristik özelliklerini tafl›r. Do¤al kaynaklar, iklim, yeryüzü fle-

killeri ve bitki örtüsü itibariyle K›br›s adas›, Güney Anadolu'nun küçük bir

kopyas›d›r.

K›br›s tarih boyunca stratejik öneme haiz bir nokta olmufltur. Bunun

bafll›ca nedeni ise, adan›n Do¤u Akdeniz ve M›s›r ticaret yollar› üzerinde

yer almas›d›r. Di¤er bir ifadeyle, co¤rafi konumu, K›br›s'a büyük önem ka-

zand›rm›flt›r.

Tarihi araflt›rmalar adada ilk yerleflimin M.Ö. 4000'lerde ger-

çekleflti¤ini, adan›n ilk sakinlerinin ise Anadolu'dan gel-

di¤ini ortaya koymaktad›r. M.Ö. 1500'lerden M.S.

1571'e kadar M›s›r, Hitit, Fenike, Asur,
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Pers, Makedonya, Roma ‹mparatorlu-

¤u, Bizans, Müslüman devletler, Latin krall›k-

lar ve Venedik'in hakimiyeti alt›nda kalm›flt›r. Baz› ti-

caret, sefer ve göç yollar›n›n üzerinde yer almas› nedeniyle,

K›br›s, yüzy›llarca birçok devletin ilgisini üzerine çekmifltir.

OOssmmaannll››  HHaakkiimmiiyyeettiinnddee  KK››bbrr››ss
15. yüzy›l›n sonlar›nda Venedikliler K›br›s'a hakim oldular ve yaklafl›k

bir as›r boyunca adan›n yönetimini ellerinde tuttular. Venedik idaresi alt›n-

da K›br›s halk›, siyasi, ekonomik ve dini bak›mdan büyük bask› gördü.

K›br›sl› Ortodoks Rumlar mezhep de¤ifltirmeye ve Katolik olmaya zorlan-

d›lar. A¤›r vergiler ve bask›lar alt›nda ezildiler. Öylesine bunald›lar ki, Os-

manl› Devleti'ne gizlice haber göndererek, Osmanl› yönetimine girmek is-

tediklerini beyan ettiler. K›sacas› bu devir, K›br›s halk›n›n Venediklilerin

zulmüne maruz kald›¤› bir dönem olarak tarihe geçti.

1571 y›l›, K›br›s'›n tarihinde önemli bir dönüm noktas›, yepyeni bir dö-

nemin aç›ld›¤› y›l oldu. O s›rada ticaret ve yolcu gemilerine sald›ran kor-

sanlar, bu aday› üs ve s›¤›nak olarak kullan›yorlard›. Ayr›ca adan›n Osman-

l› topraklar›na yönelik sürekli bir tehdit unsuru oluflturmas› kabul edile-

mezdi. Osmanl› Devleti, Do¤u Akdeniz'de güvenli¤i sa¤lamak için adan›n

yönetimini üstlenmekten baflka bir çare olmad›¤›n› gördü. Bu amaçla ön-

ce diplomatik giriflimlerde bulundu; bir sonuç ç›kmay›nca K›br›s'a

sefer düzenlenme karar› ald›. A¤ustos 1571'de K›br›s fethe-

dilerek Osmanl› ‹mparatorlu¤u'na kat›ld›. 

Venedik zulmü alt›nda yaflayan K›br›sl›

Rumlar, Türklerin adaya gelifllerini bü-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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yük bir memnuniyetle karfl›lad›lar. Uzun y›llard›r duyduklar›, Türklerin ada-

letli yönetimi ve engin hoflgörüsüne bizzat flahit oldular. Osmanl›, Rumla-

r›n üzerindeki a¤›r bask›lar› kald›rd›, onlar›n rahat bir nefes almalar›n› sa¤-

lad›. Böylece ada halk› esaretten kurtuldu; o dönemin flartlar›nda çok

büyük imkanlara, haklara ve özgürlüklere kavufltu; kendi kilise-

lerinde tam bir hürriyet içinde ibadet edebildi; Venedikli-

lerin el koydu¤u arazi, ev ve mallar›n› geri ald›.

Türklerle birlikte K›br›s'a huzur, güvenlik,

adalet ve refah geldi. 

Bilim Araflt›rma Vakf›

Kuzey K›br›s'tan bir görüntü
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Osmanl› fethinin ard›ndan, Ana-

dolu'dan göç eden Türkler sayesinde adada

belirli bir Türk nüfusu olufltu. Anadolu'nun çeflitli

bölgelerinden gelen Türk aileler adaya yerlefltiler ve K›br›s'›n

sosyal, ekonomik hayat›na önemli katk›larda bulundular. Bundan

sonraki üç yüzy›l boyunca K›br›s'ta Rumlar ve Türkler birarada yaflad›lar.

Öyle ki evleri yan yanayd›. Tarihçiler ve gözlemcilerin anlatt›¤› gibi, Türk-

ler ile Rumlar aras›ndaki iliflkiler; dostluk, beraberlik, bar›fl, yard›mlaflma,

hoflgörü, sayg›, ifl birli¤i, din, inanç ve ibadet özgürlü¤ü esaslar› çerçeve-

sinde geliflti. Adan›n Rum halk› uzun y›llar Osmanl›'n›n adil, hoflgörülü yö-

netimi ve koruyucu kanatlar› alt›nda huzur ve refah içinde yaflad›. "Megali

‹dea" ve "Enosis" ortaya ç›kana kadar, K›br›sl› Türkler ve Rumlar örnek bir

birliktelik sergilediler. Adadaki karma köyler bunun aç›k bir deliliydi. 1832

say›m›na göre, adada 172 karma köy, 198 H›ristiyan köyü ve 92 Müslüman

köyü vard›.1

OOssmmaannll››  ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu''nnuunn  AAzz››nnll››kkllaarraa  YYaakkllaaflfl››mm››
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun K›br›s'taki adil ve hoflgörülü tutumunu an-

lamak için, Osmanl›lar›n genel olarak tüm az›nl›klara karfl› tutumunu ince-

lemek yerinde olacakt›r.

"Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye", flüphesiz, Türk-‹slam medeniyetinin en

görkemli temsilcisidir; yüzy›llar boyunca üç k›taya hükmetmifl,

dünya tarihinin en uzun ömürlü ve en büyük devletlerin-

den biri olmufltur. Osmanl›'y› böylesine etkili ve gör-

kemli k›lan, (üstün askeri gücünün yan› s›ra)

idaresi alt›ndaki milletlere tan›d›¤› hak-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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lar ve yöneticilerinin adalet, hoflgörü

gibi güzel özellikleridir. (Bu konuda detayl›

bilgi için bkz. Harun Yahya, Türk'ün Dünya Nizam›;

Harun Yahya, Türk'ün Yüksek Seciyesi.)

Mirasç›s› oldu¤umuz Osmanl› Devleti her türlü imkana ve güce sa-

hip olmas›na ra¤men, genifl topraklar›ndaki çeflitli dinlere, dillere ve kül-

türlere sahip insanlar›n inançlar›na, geleneklerine hiçbir zaman müdahale

etmemifltir. Osmanl› s›n›rlar› içerisinde bulunan hiçbir bölge sömürge mu-

amelesi görmemifl; ay›r›m yap›lmaks›z›n her toplulu¤a kültür ve medeniyet

götürülmüfltür. Bu bir devlet politikas› olarak kanunnameler ile güvence al-

t›na al›nm›flt›r. Padiflahlar ve yöneticiler bu uygulaman›n takipçileri ve des-

tekçileri olmufllard›r. Tüm Osmanl› tarihi boyunca H›ristiyan ve Yahudi

az›nl›klara Ehl-i Kitap olarak bak›lm›fl ve huzur içinde yaflamalar›na imkan

tan›nm›flt›r. Bilindi¤i gibi Katolik ‹spanya'n›n hayat hakk› tan›mad›¤› ve sür-

gün etti¤i Yahudiler, arad›klar› huzuru Osmanl› topraklar›nda bulmufllard›.

Fatih Sultan Mehmet ‹stanbul'u fethetti¤inde ise, kentte hem H›ristiyanlara

hem de Yahudilere özgürce yaflam hakk› tan›m›flt›.

Osmanl›'da patrikler ve hahambafl›lar cemaatlerinin baflkanlar› olarak

do¤rudan padiflah›n huzuruna ç›kabilme imkan›na sahiptiler. Gayrimüslim-

ler Müslümanlar›n sahip oldu¤u tüm sosyal haklardan istifade ediyorlard›.

Küçük bir vergi karfl›l›¤›nda askerlik hizmetinden muaf tutuluyorlard›. Ken-

di aralar›ndaki anlaflmazl›klar›, inançlar› do¤rultusunda kendi mahke-

melerinde karara ba¤l›yorlard›. Programlar›n› kendilerinin belirle-

dikleri okullar›, vak›flar›, kendi dillerinde yay›nlanan gaze-

te ve kitaplar› vard›. Özellikle ticarette Müslüman-

lara tan›nmayan ayr›cal›klara sahiptiler.2

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Tarihe araflt›rmac› ve önyarg›s›z

bir gözle bak›ld›¤›nda, flu gerçek bütün çar-

p›c›l›¤›yla ortaya ç›kar: Osmanl›'y› "cihan devleti" ha-

line getiren unsurlar›n bafl›nda temelini dayand›rd›¤› ve gücü-

nü ald›¤› manevi de¤erler vard›r. Macaristan'dan Yemen'e kadar uza-

nan son derece büyük bir co¤rafyay› as›rlarca hakimiyeti alt›nda tutan güç,

Türk Milleti'nin özünde var olan ve Türklerin ‹slam'› kabul etmesiyle bir-

likte as›l kimli¤ini bulan ahlak anlay›fl›d›r. 

Osmanl› Devleti'nin bu genifl s›n›rlar› içinde farkl› dinler, mezhepler,

›rklar, diller ve kültürlere sahip olan milyonlarca insan bar›fl ve huzur için-

de yaflam›fllard›r. Bunun nedeni Osmanl›'n›n zora ve bask›ya de¤il, adalet

ve hoflgörüye dayal› yönetim modeli olmufltur. Gerek padiflahlar gerekse

devletin önde gelen yöneticileri ald›klar› ‹slam terbiyesinin bir gere¤i ola-

rak, her zaman hakk›n ve hakl›n›n yan›nda olmufllard›r. Osmanl› Devleti ta-

rihteki di¤er büyük devletler gibi almak de¤il, vermek düsturuyla yola ç›k-

m›fl; gittikleri ülkelere adalet, refah ve medeniyet götürmüfltür. Dahas›, fet-

hetti¤i topraklara ‹slam ve Kuran ahlak›n› götürme sorumlulu¤unu üzerine

alm›flt›r.3 ‹flte bu nedenledir ki Osmanl› Devleti dünya tarihinde efline az

rastlan›r, örnek al›nacak bir model teflkil etmifltir. 

Gerek Osmanl› gerekse di¤er Müslüman Türkler, Kuran'da ""fifiüüpphheessiizz

AAllllaahh,,  ssiizzee  eemmaanneettlleerrii  eehhlliinnee  tteesslliimm  eettmmeenniizzii  vvee  iinnssaannllaarr  aarraass››nnddaa  hhüükkmmeettttii¤¤ii--

nniizzddee  aaddaalleettllee  hhüükkmmeettmmeenniizzii  eemmrreeddiiyyoorr""  (Nisa Suresi, 58) fleklinde bildi-

rilen emri yüzy›llarca uygulam›fllar; yaflamaktan fleref duyduklar›

‹slam ahlak›n›n bir gere¤i olarak, kendi aleyhlerine olsa bi-

le adaleti emretmifllerdir. Müslüman Türklerin kendi-

lerine rehber edindikleri adalet modeli baz›

ayetlerde flöyle ifade edilmifltir:

Bilim Araflt›rma Vakf›
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EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr  kkeennddiinniizz,,  aannnnee

bbaabbaann››zz  vvee  yyaakk››nnllaarr››nn››zz  aalleeyyhhiinnddee  ddaahhii

oollssaa  AAllllaahh  iiççiinn  flflaahhiittlleerr  oollaarraakk  aaddaalleettii  aayyaakkttaa  ttuu--

ttuunn..  ((OOnnllaarr))  iisstteerr  zzeennggiinn  oollssuunn,,  iisstteerr  ffaakkiirr  oollssuunn;;  ççüünnkküü

AAllllaahh  oonnllaarraa  ddaahhaa  yyaakk››nndd››rr..  ÖÖyylleeyyssee  aaddaalleetttteenn  ddöönnüüpp  hheevvaallaarr››nn››--

zzaa  ((ttuuttkkuullaarr››nn››zzaa))  uuyymmaayy››nn..  (Nisa Suresi, 135)

EEyy  iimmaann  eeddeennlleerr,,  aaddiill  flflaahhiittlleerr  oollaarraakk,,  AAllllaahh  iiççiinn,,  hhaakkkk››  aayyaakkttaa  ttuuttuunn..  BBiirr

ttoopplluulluu¤¤aa  oollaann  kkiinniinniizz,,  ssiizzii  aaddaalleetttteenn  aall››kkooyymmaass››nn..  AAddaalleett  yyaapp››nn..  OO,,  ttaakk--

vvaayyaa  ddaahhaa  yyaakk››nndd››rr..  AAllllaahh''ttaann  kkoorrkkuupp--ssaakk››nn››nn..  fifiüüpphheessiizz  AAllllaahh,,  yyaappmmaakk--

ttaa  oolldduukkllaarr››nn››zzddaann  hhaabbeerrii  oollaanndd››rr..  (Maide Suresi, 8)

Düflmanlar› dahi Osmanl›lar›n üstün seciyesini takdir etmifllerdir. Ah-

met Cevat Bey taraf›ndan derlenen bir kitapta, yabanc›lar›n bu konudaki

baz› gözlem ve görüflleri flöyle aktar›lm›flt›r:

"E¤er Türkler hakimiyetleri alt›na ald›klar› milletlere, H›ristiyanlar›n yap-

t›¤› gibi zorla ‹slamiyet'i kabul ettirmifl olsalard›, ki buna kimsenin bir iti-

raz› olamazd›, bugün ne Ermeni meselesi ve muhtemelen ne de fiark me-

selesi olurdu. Oysa Türkler bunu yapmad›lar. Kuran-› Kerim'e uyarak, Bü-

yük Friedriech'in meflhur sözünü söylemesinden as›rlar önce, "Herkesin

kendi usulünce ibadet etmesi"ne müsaade ettiler. Böylece H›ristiyan Avru-

pa'n›n bizzat H›ristiyan kan› döktü¤ü ve inançlar› de¤iflik olanlara vahfli-

ce zulümler yapmaktan zevk duydu¤u bir devirde Osmanl› ‹mparatorlu¤u

engizisyonun bulunmad›¤›, yakmalar›n ve sihirbazl›k ithamlar›n›n mev-

cut olmad›¤› yegane memleket oldu... Türkler hakimiyeti alt›nda tut-

tuklar› halklar›n iç yap›lar›na müdahale etmeden sadece ha-

ricen idare etmekle yetinirler. Bu sebepten Türkiye'de

az›nl›klar›n muhtariyeti her bak›mdan en ileri

Avrupa memleketlerininkinden daha

mükemmel ve tamd›r."4

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Ünlü tarihçi Ubicini bu konudaki kanaatini "Türklerin nazar›nda hayrat

ve hasenat imandand›r... Türkler kadar kelimenin tam manas›yla insaniyet-

perver hiçbir millet bilmiyorum" fleklinde ifade etmifltir.5 Frans›z gezgin Du

Loir ise 17. yüzy›lda flu yarg›ya varm›flt›r: "Hiç flüphesiz ki ahlak bak›-

m›ndan Türk siyasetiyle medeni hayat› bütün cihana örnek ola-

bilecek vaziyettedir."6

Tan›nm›fl bir tarihçimizin ifadesiyle, yönetim

mekanizmas›n›n merkeziyetçi yap›ya sahip

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

Osmanl› Devleti dünya tarihinin en uzun ömürlü ve en büyük devletlerinden biri olmufltur.
Osmanl›'y› böylesine etkili ve görkemli k›lan, (üstün askeri gücünün yan› s›ra) idaresi alt›n-
daki milletlere tan›d›¤› haklar ve yöneticilerinin adalet, hoflgörü gibi güzel özellikleridir.
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olmas›na ra¤men, Osmanl› ‹mparatorlu¤u "ço¤ulcu bir toplum düzeninin

klasik bir örne¤ini" teflkil ediyordu. Bugün bu konuda arfliv kaynaklar›na

inerek inceleme yapan Bat› araflt›rmac›lar›n›n ortak kan›s›na göre, baz› ek-

sikliklerine ra¤men, Osmanl› Devleti bünyesindeki uluslar› huzur ve refah

içinde yaflatm›flt›r. Ayr›ca, az›nl›klara karfl› olan tutumlar› aç›s›ndan Osman-

l› Devleti fethetti¤i topraklarda kendisinden sonra oluflan devletlere

k›yasla en mükemmel sicile sahiptir.7

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ise, dünya

tarihinde az›nl›klara en genifl hak ve özgürlük-

leri veren milletin Türkler oldu¤unu

Bilim Araflt›rma Vakf›

Osmanl›'da günlük yaflam› konu alan bir ya¤l›boya tablo



flöyle dile getirmifltir: 

"Hiçbir millet, milletimizden ziyade ya-

banc› unsurlar›n itikat ve adetlerine riayet etme-

mifltir. Hatta denilebilir ki di¤er din sahiplerinin dinine ve

milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir... ‹stan-

bul'un fethinden beri, Müslüman olmayanlar›n mazhar bulunduklar› bu

genifl imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten en müsaadekar ve civan-

mert bir millet oldu¤unu ispat eder ve en bariz delildir."8

Elbette Müslüman Türklerin sözü edilen güzel ahlak özellikleri daha

önce de vurgulad›¤›m›z gibi, onlar›n Kuran ahlak›na olan ba¤l›l›klar›n›n bir

sonucudur. Onlar hayatlar›n›n her an›nda, savaflta, bar›flta, bir ülkeyi fethet-

tiklerinde, kendilerine düflmanl›k besleyenler ile karfl› karfl›ya olduklar›nda,

önemli kararlar al›rken hep adaleti gözetmifl, insanlara iyilikle davranm›fl,

hoflgörüyü ve hakkaniyeti temel düstur edinmifllerdir. Osmanl› vatandafl›

olan K›br›sl› Rumlar da iflte bu genifl hak ve özgürlüklerden tamamen fay-

dalanm›fllard›r.

Araflt›rmac› yazar Sebahattin ‹smail'in ifade et-

ti¤i gibi, Osmanl›lar adaya geldi¤inde geri

bir ülke, özgürlükleri k›s›tlanm›fl in-

sanlar bulmufltur. ‹mparatorluk

bu amaçla, ezici ço¤unlu-

¤u sanatkar ailelerden

oluflan binlerce

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm



Türkü adaya getirtmifl, onlar›n iskan›-

n› yaparak adan›n ve insanlar›n kalk›nmas›na

çal›flm›flt›r. Ada Rumlar›n›n k›s›tlanm›fl olan özgürlük-

lerini vermifl, dini ibadetlerini serbest b›rakm›fl, onlara ‹stan-

bul'daki Saraya do¤rudan baflvurma yetkisi ve olana¤› sa¤lam›flt›r.

Ada Rumlar› ve Türkleri genelde, Megali ‹dea fikri ortaya at›lana ve Yuna-

nistan'›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›na kadar birlikte, bar›fl içinde yaflam›flt›r.

Ada'da, uzun tarihi boyunca (bugüne kadar) de¤iflik din, dil ve kökene sa-

hip insanlar›n bar›fl içinde yaflad›¤› tek dönem bu dönemdir.9

Osmanl› yaklafl›m›na dair bu temel bilgilerden sonra K›br›s tarihi ince-

lememize devam edebiliriz.

Bilim Araflt›rma Vakf›

Osmanl› Devleti'nin genifl s›n›rlar› içinde farkl› dinler, mezhepler, 
›rklar, diller ve kültürlere sahip olan milyonlarca insan bar›fl 

ve huzur içinde yaflam›fllard›r. 
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KK››bbrr››ss''››nn
‹‹nnggiilltteerree''yyee  DDeevvrrii

1877-1878 Osmanl›-Rus savafl› ve buna ba¤l› baz› gelifl-

meler, Osmanl› Devleti'ni oldu¤u gibi, K›br›s'› da do¤rudan do¤ru-

ya etkiledi. Osmanl›lar bu savafltan yenik ç›kt›lar ve Çarl›k Rusyas›'n›n ya-

y›lmac› siyasetine karfl› ‹ngilizlerle ifl birli¤i yoluna gittiler. 4 Haziran 1878

günü yap›lan bir anlaflmayla, Osmanl› ve ‹ngiliz devletleri Rusya'ya karfl›

ortak hareket etme karar› ald›lar. ‹ngiltere'nin verdi¤i sözde deste¤in bede-

li ise, K›br›s oldu. Böylece K›br›s ‹ngiliz yönetimine b›rak›ld› ve üç asr› afl-

k›n Osmanl› yönetimi sona erdi. 1878'in yaz aylar›nda adan›n tarihinde ye-

ni bir sayfa aç›ld›.

Her ne kadar birkaç maddeden oluflan söz konusu anlaflma ile yöne-

tim ‹ngiltere'ye b›rak›lsa da, adan›n mülkiyeti Osmanl› Devleti'nde kald›.

Asl›nda K›br›s, geçici bir süre için ‹ngilizlere verilmiflti. Ne var ki ‹ngiltere

diplomatik kurnazl›klarla 80 sene aday› elinde tutmas›n› bildi.

Yönetimi devralan ‹ngilizler adadaki fiili bir durumu fark etmekte ge-

cikmediler. Bu durum, ‹ngiltere'nin ‹stanbul Büyükelçisi Sir Layard'›n D›flifl-

leri Bakan› Lord Salisbury'ye gönderdi¤i 1 A¤ustos 1878 tarihli raporda flöy-

le ifade ediliyordu: "Rumlar Türkleri her fleyden yoksun b›rakmak ve ada-

dan kovmak gayesiyle büyük çaba harcayacaklard›r. Bütün K›br›s toprak-

lar›n› elde etmek için her türlü yöntemi kullanacak ve böylece K›br›s'› Yu-

nanistan'a ba¤lamak isteyeceklerdir."10

‹ngiliz Büyükelçinin kastetti¤i ortadayd›: K›br›sl› Rumlar

Osmanl› Devleti'nin adil ve hoflgörülü tutumunu, iyi

niyetini ve kendilerine tan›d›¤› özgürlü¤ü su-

istimal etmifllerdi. Söz konusu durum

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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‹ngilizlerin müdahil olmas›ndan ön-

ceye, 18. yüzy›l›n sonunda ortaya at›lan bir

ütopyaya dayan›yordu. Bunun ad› Megali ‹dea idi.

SSoorruunnuunn  KKöökkeennii::  MMeeggaallii  ‹‹ddeeaa
Megali ‹dea, Rigas Pheraios adl› bir Yunanl› taraf›ndan ilk defa 1791 y›-

l›nda gündeme getirildi; Yunanistan, Girit, Rodos, K›br›s, Anadolu, Rumeli,

Balkanlar, Yak›n Do¤u ve Ortado¤u'yu, k›sacas› Türk topraklar›n›n büyük

bölümünü kapsayan ve baflkenti ‹stanbul olan yeni bir "Büyük Bizans ‹m-

paratorlu¤u" kurma plan›yd›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu y›kmak ve toprak-

lar›n› paylaflmak isteyen Rusya, ‹ngiltere ve Fransa taraf›ndan da desteklen-

di. Dikkat çekici olan di¤er bir nokta, Ortodoks Kilisesi'nin baz› unsurlar›-

n›n da bu ütopyan›n sözcülü¤ünü yapmas›; insanlar aras›nda bar›fl›, hoflgö-

rüyü ve dostlu¤u oluflturmak için çaba göstermek yerine düflmanl›k ve ça-

t›flmay› körüklemesiydi.

Kimilerince milli hedef olan Megali ‹dea, elbette hayalden baflka bir fley

de¤ildi. Bununla birlikte 19. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren taraftar toplamaya

bafllad›. Bu amaçla haritalar haz›rland›, Yunan ve Rum halk› aras›nda yo-

¤un bir propaganda ve beyin y›kama çal›flmas› bafllat›ld›.11 Sonuç olarak,

Osmanl› vatandafl› olan Yunanl›lar ve Rumlar k›flk›rt›ld›lar ve Osmanl› Dev-

leti'ne karfl› ayakland›lar.

Ad› geçen plan çerçevesinde, Osmanl› topraklar›n›n içinde ve

d›fl›nda gizli örgütler, komitalar kuruldu. Bunlardan 1814'te

Odessa'da, Rus Çar›'n›n himayesinde kurulan Filiki

Eterya adl› örgütün program› flunlar› içeriyor-

du: 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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"11.. Yunan ulusuna ba¤›ms›z 

bir ülke sa¤lamak,

22.. Bat› ve Do¤u Trakya ile Selanik'in 

Yunanistan'a ilhak›,

33.. Ege adalar›n›n ilhak›,

44.. Girit ve Rodos'un ilhak›,

55.. Kuzey Epir'in (Güney Arnavutluk) ilhak›,

66.. Bat› Anadolu'nun ilhak›,

77.. KK››bbrr››ss''››nn  iillhhaakk››,,

88.. Pontus Rum devletinin kurulmas› (Karadeniz Bölgesinde),

99.. ‹stanbul'un ele geçirilmesi ve Grek-Bizans ‹mparatorlu¤unun 

kurulmas›."12

Gizli örgütlerin liderli¤inde 1821'de bafllayan Yunan isyan› k›sa sürede

sonuç vermifl; 1830 y›l›nda dönemin büyük güçleri olan ‹ngiltere, Fransa ve

Rusya'n›n korumas› alt›nda Yunanistan, ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiflti. Yukar›-

daki programda aç›kça belirtilen "K›br›s'›n ilhak›" çal›flmalar› ise, "Enosis"

ad› alt›nda yürütülecekti.13 "Enosis", Yunanca "birlik" anlam›na gelmektedir

ve "Megali ‹dea" plan› çerçevesinde K›br›s'›n Yunanistan'a ba¤lanmas›n› ifa-

de eder.

K›sacas› hala devam eden K›br›s sorunu, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

ortaya ç›km›fl de¤ildir; temeli 18. yüzy›l›n sonunda at›lm›flt›r. Söz konusu

sorun, "Megali ‹dea" ve "Enosis" ütopyalar›n›n fanatik savunucular›n›n

eseridir. K›br›s tarihinin flekillenmesinde bu iki çarp›k ideolojinin

büyük ölçüde etkisi olmufltur. Türk Milleti ise, halk›yla, yö-

neticisiyle sorunun adil ve bar›flç› yollardan çözümü

için elinden geleni yapm›flt›r ve yapmaya da

devam edecektir.

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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BBööllüüccüü  vvee    YY››kk››cc››
FFaaaalliiyyeettlleerr

K›br›s'›n Yunanistan'a ilhak› yönündeki çal›flmalar, ada-

n›n ‹ngiliz yönetimine geçmesinin ard›ndan h›z kazand›. Osmanl›

Devleti'ni y›kma, parçalama ve Türk topraklar›n› ele geçirme planlar›na ta-

bii ki bu ada da dahildi. Bu amaçla her türlü yönteme baflvuruldu. Etniki

Eterya adl› terör örgütünün 1896 tarihli bildirisinde yer alan flu ifadeler, ge-

liflecek kanl› olaylar›n habercisi niteli¤indeydi:

� "Ezeli ve ebedi düflman›m›z Türklerdir.

� Yunan ulusu, ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmakla önemli bir kazanç elde

edememifltir. Halk›n›n büyük bir k›sm› Türklerin yönetimi alt›ndad›r. Bu

vatandafllar›m›z› kurtarmak görevimizdir.

� Megali ‹dea'y› gerçeklefltirmek, bir esast›r.

� Gayeye varmak için, gizlili¤e ola¤anüstü dikkat etmek gereklidir.

� Yunanistan'da parti mücadeleleri ve fikir ayr›l›klar› kesin olarak terk

edilmelidir.

� Bütün Rum milletinin Etniki Eterya bayra¤› alt›nda toplanmas› yük-

sek ç›karlar›m›z›n gere¤idir.

� Megali ‹dea'n›n gerçeklefltirilmesi için her türlü araca baflvurula-

cakt›r.

� Etniki Eterya, Rum halk›n› bütünü ile silahland›racakt›r.

Mukadder olan zaman›n gelmesinden sonra ezeli ve ebedi

düflman›m›z olan Türklere sald›r›lacakt›r.

� Türklere karfl› Yunanistan, hariçten hiçbir yard›m

beklemeyecek ve yaln›z kendisine güvenecektir.

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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� Politik f›rsatlardan yarar-

lanmak, Etniki Eterya'n›n bafl görevidir.

� Etniki Eterya bütün Rum zenginlerini

örgüte yard›ma davet eder.

� Helenizmin sonsuz gücüne inanarak, Türklere karfl› büyük

düflmanl›k hareketine bafllayal›m.

� Etniki Eterya hiçbir siyasi partiye ba¤l› olmad›¤› gibi, hiçbir siyasi

partinin emrinde de¤ildir.

� fiayet, hükümet ülkenin sorunlar› üzerine e¤ilmezse, Etniki Eterya,

hükümeti görevini yapmaya zorlayacakt›r."14

‹‹nnggiilliizz  YYöönneettiimmiinnddee  KK››bbrr››ss
Adada 1878'den 1960'a kadar süren ‹ngiliz dönemi, K›br›sl› Türkler aç›-

s›ndan zorluklarla dolu olmufltur. Bu dönemin bafl›ndaki ve sonundaki nü-

fus say›mlar› bunun bir göstergesidir. ‹ngilizlerin geldi¤i y›llarda adada 45

bini Türk, 137 bini Rum olmak üzere yaklafl›k 185 bin kifli yafl›yordu. Yani

Türkler, Rumlar›n üçte biri oran›ndayd›. ‹ngiltere hakimiyetinin sonunda

ise, Türklerin oran› beflte bire kadar düfltü.15 Di¤er bir deyiflle, adadaki nü-

fus dengesi Türkler aleyhine bozulmufltu. Bunun bafll›ca nedeni, sald›r›lar,

ekonomik ve siyasi bask›lar sonucunda çok say›da Türk vatandafl›n›n ada-

y› terk etmesiydi. Daha do¤rusu göç etmek zorunda b›rak›lmas›yd›.

Bu dönemin önemli olaylar›ndan biri, ‹ngiltere'nin 1914 y›l›nda

K›br›s'› tek tarafl› olarak ilhak etmesiydi. ‹ngilizler bahane ola-

rak, Osmanl› Devleti'nin Birinci Dünya Savafl›'nda karfl›

cephede yer almas›n› gösterdiler. O tarihe kadar

adan›n sadece yönetiminden sorumlu olan

Bilim Araflt›rma Vakf›
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‹ngiltere, böylece K›br›s'› tam anlam›yla ele geçirmifl oldu. Osmanl› hükü-

meti bu geliflme karfl›s›nda fazla bir fley yapamad›. Rumlar ise ‹ngiltere'nin

ilhak karar›n› sevinçle karfl›lad›lar. Venizelos'un Eleftheria gazetesinde ya-

y›nlanan flu sözleri bu bak›mdan anlaml›d›r:

"K›br›s'›n ilhak›, bu Yunan adas›n›n anavatana kat›lmas› için son aflama

olarak nitelendirilebilir. Hükümetimizin istihbarat›na göre, K›br›s'›n ana-

vatanla birleflmesi, çok yak›n gelecekte gerçekleflecektir."16

Yine o y›llarda Rum okullar›nda, çocuklar›n beyinlerinin nas›l

y›kand›¤› bir kaynakta flöyle anlat›l›r:

"Rum okullar› Helen düflüncesini yaymak amac›

ile kullan›l›yordu. Rum ö¤retmenler çi-

çeklerle çevrelenmifl, Yunanis-

Nuri Pafla, "Preveze Deniz Savafl›", ya¤l›boya tablo, ‹stanbul Deniz Müzesi
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tan'la birleflmelerini temsil eden arma¤anlar›, valinin kasabalar›n› ziyare-

ti s›ras›nda verirlerken, m›zrakl› bir alay gibi s›raya sokulan ö¤renciler de,

önceden ö¤retilmifl olan "Yaflas›n Enosis" ç›¤l›klar› at›yorlard›."17

K›br›sl› Rumlar›n Yunanistan'la birleflme çabalar›na karfl›l›k, K›br›sl›

Türkler de harekete geçtiler. ‹ngiliz yetkililere, adan›n Yunanistan'a b›rak›l-

mas›n›n Türkler aç›s›ndan felaket olaca¤›n› belirttiler. Birinci Dünya

Savafl›'n›n sonunda, K›br›s Türkleri, Osmanl› Devleti'nin için-

de bulundu¤u durumu da göz önünde bulundurarak,

hakl› davalar›n› duyurmak için ulusal bir kong-

re toplama karar› ald›lar. Türk temsilci-

Sultan II. Mahmut'un Cuma Selaml›¤›, François Dubois'n›n ya¤l›boya resminden ayr›nt›. 



30

ler K›br›s Müftüsü Hac› Haf›z Ziyai

Efendi'nin baflkanl›¤›nda 10 Aral›k 1918'de

biraraya geldiler. "Meclis-i Milli" ad› verilen bu top-

lant›n›n amac› flöyleydi:

"K›br›s Türklerinin milli fluura, milli seciyeye sahip bulunduklar›n›

göstermek laz›md›. Çünkü savafl y›llar› boyunca, sesi duyulmayan K›br›s

Türkü'nün varl›¤›n› Enosisçiler inkara yelteniyor, ‹ngilizler ise adadaki

Müslüman halk›n ‹ngiliz idaresinde kalmaktan baflka bir istekleri olmad›-

¤›n› ileri sürüyordu. Bu duruma bir son verilmeliydi. Etniki Eterya'c›lar›n

da, ‹ngiliz emperyalistlerinin de yan›ld›klar› ve K›br›s Türkü'nün genel ira-

de halinde bir ülküsü oldu¤u ispat edilmeliydi."18

Türk Milleti'nin Anadolu'da ölüm-kal›m mücadelesi verdi¤i Kurtulufl Sa-

vafl› y›llar›nda, K›br›sl› Rumlar "Enosis" faaliyetlerini sürdürdüler. Sözde

halk oylamalar› düzenlediler. Çeflitli vesilelerle adan›n Yunanistan'a b›rak›l-

mas›n› talep ettiler. ‹ngiltere ise bu talepleri her defas›nda geri çevirdi. 1923

y›l›nda imzalanan Lozan anlaflmas› ile Türkiye Cumhuriyeti, K›br›s adas›n›n

‹ngiltere'ye ait oldu¤unu resmen kabul etti.

Enosis yanl›lar›n›n yürüttü¤ü faaliyetler sonucu 1931 y›l›n›n Ekim ay›n-

da isyan patlak verdi. Milli Radikal Birlik adl› örgütün organize etti¤i ayak-

lanmada, vali kona¤› taflland› ve yak›ld›. ‹ngilizler tüm adaya yay›lan isya-

n› M›s›r'dan getirdikleri takviye kuvvetlerle bast›rd›lar. 1931 Rum isyan› ‹n-

giliz politikas›n›n sertleflmesine yol açt›. Üstelik bundan, isyana kat›lma-

yan K›br›s Türkleri de olumsuz etkilendiler. Rumlar›n yan› s›ra

Türkler üzerindeki bask› ve k›s›tlamalar da ço¤ald›.

‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda Yunan hükümeti

ve K›br›sl› Rumlar, adan›n Yunanistan'a veril-

mesi yönündeki ça¤r›lar›n› tekrarlad›-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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lar. Di¤er taraftan, K›br›sl› Türkler zor

flartlar alt›nda Enosis'e karfl› verdikleri müca-

deleyi sürdürdüler.

1944 y›l› K›br›sl› Türkler için önemli bir y›l oldu. ‹ngiliz hi-

mayesinde K›br›s adas› Türk Az›nl›¤› Kurumu (KATAK) kuruldu. Ay-

r›ca Dr. Faz›l Küçük'ün liderli¤inde K›br›s Türk Halk Partisi kuruldu. Türk-

lerin hakl› mücadelesinin bayraktarl›¤›n› yapan bu partinin bafll›ca amaçla-

r› flunlard›:

"1. Enosis'e ve muhtariyete karfl› ç›kmak.

2. Çeflitli dairelerle yüksek mevkilere Rum unsurlar›ndan yap›lan atama-

lar›n protesto edilmesi ve Türklere de yer verilmesi için mücadele etmek.

3. Rum cemaatinin resmi dini olan ‘Yunan Ortodoks' dendi¤i gibi, Türk

cemaati için de ‘Türk Müslüman' denmesi.

4. Rum cemaati gibi Türk cemaatinin de ba¤›ms›z bir cemaat reisine sa-

hip olmas› için laz›m gelen kanun ve tertibat›n al›nmas›.

5. Türkiye'de ö¤renim gören avukatlara da K›br›s'ta çal›flma izni verilme-

si."19

Sözde halk oylamalar›, diplomatik oyunlar ve Birleflmifl Milletler'deki

giriflimlerinden sonuç alamayan Rumlar, 1950'li y›llarda teröre a¤›rl›k ver-

mekten çekinmediler. Böylece Yunanistan'›n deste¤iyle kanl› terör örgütü

EOKA do¤du. Grivas adl› bir Yunanl› generalin liderli¤ini yapt›¤› EOKA,

K›br›s'taki eylemlerine 1955 Nisan›'nda bafllad›. Dört y›l boyunca Türk

köylerine sald›r›lar düzenledi, Türkleri göçe zorlad›, 200 kadar Tür-

kü öldürdü, yüzlercesini yaralad›, 4.750 bombal› sald›r› ve

2.976 sabotaj eylemi gerçeklefltirdi.20

Buna karfl›n K›br›sl› Türkler, K›br›s Türk

Mukavemet Teflkilat› (TMT), Milli Cep-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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he Partisi, K›br›s Adas›

Türk Az›nl›¤› Kurumu, K›b-

r›s Milli Türk Halk Partisi, K›b-

r›s Türk Kurumlar› Birli¤i, K›br›s

Türk Kurumlar› Federasyonu ve K›br›s

Milli Türk Birli¤i gibi cemiyetlerin çat›s› al-

t›nda onurlu mücadelelerini sürdürdüler.

Türkiye'nin yan› s›ra K›br›s Türkleri, adadaki Türk varl›¤›n›n güvence alt›-

na al›nmas› için "taksim" tezini savundular.

fiubat 1959'da imzalanan Zürih ve Londra anlaflmalar› ile K›br›s Cumhu-

riyeti'nin temelleri at›ld› ve K›br›s sorununda yeni bir safha bafllad›. K›br›s

Anayasas› haz›rland›, Garanti ve ‹ttifak anlaflmalar› yap›ld›. Bu anlaflmalar›n

Türkler aç›s›ndan önemi ise, Türkiye'nin garantörlük hakk›n› almas›, Eno-

sis'in bir süreli¤ine de olsa önlenmesi ve K›br›s Türklerinin yeni cumhuri-

yette eflit ortakl›k haklar›na sahip olmas›yd›. Ayr›ca Türkiye (Yunanistan ile

birlikte) K›br›s'ta küçük bir askeri birlik bulundurma hakk›n› elde etti.

K›br›s Cumhuriyeti 15 A¤ustos 1960'da ilan edildi. Böylece adada ‹ngi-

liz hakimiyeti sona erdi; Yunanistan "Enosis", Türkiye ise "taksim" tezini ge-

ri çekmifl oldu. Gerçekte ise Rumlar ve Yunanl›lar Enosis'ten vazgeçmemifl-

lerdi. Ba¤›ms›zl›¤›, Enonis'e giden yolda bir aflama olarak görüyorlar ve uy-

gun ortam› kolluyorlard›.

KK››bbrr››ss  CCuummhhuurriiyyeettii
K›br›s Cumhuriyeti'nde Bafl Piskopos Makarios

Cumhurbaflkan›, Faz›l Küçük ise Cumhurbafl-

kan› Yard›mc›s› oldu. K›br›s Cumhuri-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

EOKA lideri Grivas
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yeti Anayasas› ile flu hu-

suslar karara ba¤lanm›flt›: 

"Adada kendilerine has özellikle-

rini devam ettirebilecek iki cemaat,

yani Türk ve Rum cemaatleri vard›r. Bun-

lar› temsil eden iki cemaat meclisi, bütün ifl-

lerde ortak hareket edilmesini sa¤layacakt›r.

Cumhuriyet'in yönetimiyle ilgili olarak bir Yasa-

ma Meclisi kurulacak, bu meclisin %70 üyesi Rum, %30 üyesi Türk taraf›n-

dan olacakt›r. Cumhuriyet idaresi "Baflkanl›k" sistemi olup, cumhurbaflkan›

Rum, yard›mc›s› ise Türk taraf›ndan seçilecektir. Yürütme yetkisi cumhurbafl-

kan› ve yard›mc›s›nda toplanm›fl olup, 7'si Rum, 3'ü Türk olmak üzere kuru-

lan bir hükümete sahip olacaklard›r. Bakanlar Kurulunda bütün kararlar›n

mutlak ço¤unlukta al›nmas› gerekmektedir. Cumhurbaflkan› ve yard›mc›s›-

n›n veto haklar› vard›r. ‹dare ve belediyelerde %70-%30 oran› muhafaza olu-

nacak, yüzde yüze yak›n Türk ve Rum cemaatlerin oluflturdu¤u mahallelerin

idaresi o cemaatin memurlar›na b›rak›lacakt›r. Ayr›ca befl büyük flehirde

müstakil befl Türk belediyesi kurulacakt›r. Rumlar›n ve Türklerin ayr› mahke-

meleri olacak ve bunlar›n da üzerinde bir Türk ve iki Rum'dan müteflekkil bir

Yüksek Adalet Divan› olacakt›r. Baflkanl›¤›n› ise tarafs›z bir hukukçu yapa-

cakt›r. Cumhuriyet'in ordusu, polis ve jandarma teflkilat›ndaki oran %60

Rum, %40 Türk fleklinde olacakt›r. Cumhuriyet'in resmi dili Türkçe ve Rum-

ca olarak kabul edildi¤i gibi, Türkiye ve Yunanistan'›n milli ve mahalli bay-

ramlar›n›n da adada cemaatlerce kutlanabilmesi de kabul edilmifl-

tir."21

Ne var ki Türk ve Rum taraflardan oluflan Cumhu-

riyet'in ömrü k›sa oldu. Üç y›l sonra, 1963'te

Cumhuriyet ifllevini yitirdi. Buna neden

Bilim Araflt›rma Vakf›
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olan bafll›ca geliflmeler, gerek Rum

taraf› gerekse Yunanistan'›n kötü niyetli yak-

lafl›mlar›, ifl birli¤ine yanaflmamalar›, adada Yunanis-

tan egemenli¤ini tesis etmek için çaba göstermeye devam et-

meleriydi. Makarios'un anayasay› de¤ifltirme, Türklere tan›nan hak-

lar› kald›rma, K›br›s Türklerini "az›nl›k" durumuna düflürme, garanti ve itti-

fak anlaflmalar›n› feshetme çabalar› Cumhuriyet'in sonunu getirdi. Makari-

os'un anayasay› de¤ifltirme teklifleri K›br›s Türkleri ve Türkiye taraf›ndan

derhal reddedildi. K›sacas›, Makarios 1960 K›br›s Anayasas›n› uygulasayd›,

K›br›s Cumhuriyeti y›k›lmayacakt›.

K›br›s Cumhuriyeti'ni sonland›ran sadece Makarios'un aç›ktan yürüttü-

¤ü faaliyetler de¤ildi. Onun gizliden gizliye destek verdi¤i Rum teröristle-

rin de bunda büyük pay› vard›. Makarios ve Yunanistan'dan cesaret alan

EOKA ve Rum terör çeteleri, 1963 y›l› Aral›k ay›n›n son günlerinde Türk ce-

maatine yönelik "etnik temizleme ve adadan kaç›rma" plan›n› uygulamaya

koydular. Fanatik Rumlar›n sald›r›lar› tarihe "Noel katliam›", "K›br›s'ta Kan-

l› Noel" olarak geçti.22 Rum teröristleri durdurmak için oluflturulan, Lefko-

fle'nin Türk ve Rum kesimini ay›ran Yeflil Hat bile Rum sald›r›lar›n› önleye-

medi. Osmanl› döneminden kalma camiler, tarihi eserler tahrip edildi.

Türklere ait okul, hastane, bina, iflyeri ve evler hedef al›nd›. Katil Nikos

Sampson ve Grivas'›n yönetti¤i sald›r›lar 1964 y›l›nda da devam etti. Bun-

lar›n sonucunda 18.667 K›br›s Türkü yaflad›¤› 103 köyü terk etmek zorun-

da kald›. Birleflmifl Milletler raporlar›na göre, 1964 y›l›nda Lefkofle'de 39,

Girne'de 7, Baf'ta 49, Larnaka'da 21 ve Magosa'da 21 köy zarar

gördü; yüzlerce Türk öldü, binlercesi yaraland› veya köy-

lerini terketmek zorunda kald›. 1963 y›l›nda baflla-

y›p 1964'te de devam eden olaylarda 364

Türk flehit oldu.23

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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11996644  --  11997744  DDöönneemmii
Art›k K›br›s'ta iki ayr› yönetim vard›. K›br›sl› Türkler sald›r›lar karfl›s›n-

da tek bir vücut oldular, birlik ve beraberlik içinde kendilerini savundular;

ayn› zamanda tüm dünyaya hakl›l›klar›n› anlatmaya çal›flt›lar. Bu, K›br›s

Türklerinin var olma mücadelesiydi.

Türkiye bu s›rada, 25 Aral›k 1963, 15 fiubat 1964, 13 Mart 1964 ve 7 (ve-

ya 5) Haziran 1964 tarihlerinde olmak üzere dört defa K›br›s'a müdahale

etmeyi düflünmüfltür.24 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar dahi al›nm›fl-

t›r. Ancak ABD ve baz› devletlerin araya girmesi nedeniyle böyle bir mü-

dahale uygulamaya konmam›flt›r.

1964 A¤ustosu'nda Grivas'›n komutanl›¤›n› yapt›¤› Rum birlikler Eren-

köy bölgesine sald›rd›lar. Erenköy'deki Türklere yönelik k›r›m giriflimi,

Türk savafl uçaklar›n›n yard›m›yla önlendi. Türkiye'nin hakl› ve yerinde

müdahalesi sayesinde Rum sald›r›s› püskürtüldü, çok say›da K›br›s

Türkü'nün hayat› kurtar›ld›. Erenköy savafl›nda Türklerin kay-

b› 12 flehit, 4 kay›p ve 32 yaral› oldu.

Bu savaflta istedi¤ini elde edemeyen Rum

yönetimi, K›br›s Türklerini ekonomik

Kanl› terör örgütü EOKA'n›n militanlar›
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abluka alt›na ald›. Stratejik madde olarak nitelendirdi¤i çimento, demir, çi-

vi, kereste, benzin gibi maddelerin Türk bölgelerine giriflini yasaklad›. Türk

halk› açl›k ve yoksullu¤un pençesine itilmek istendi. Dikkat çekici olan ise,

tüm dünyan›n K›br›s'ta olup bitenlere seyirci kalmas›, büyük bir zulme ma-

ruz kalan Türklerin ça¤r›lar›na kulaklar›n› t›kamas›yd›. Elbette bu yaklafl›m,

sorunu çözmek bir yana daha da alevlendirdi.

K›br›s'a yirmi bine yak›n Yunan askerinin konuflland›r›lmas› ve Rumla-

r›n Sovyetler Birli¤i'nden silah sat›n almalar›, 1967 y›l›ndaki olaylara zemin

haz›rlad›. Yine bu y›l içinde Albaylar Cuntas›'n›n Yunanistan'da yönetime

el koymas› ve EOKA'ya verdi¤i deste¤i iyiden iyiye art›rmas›, 1967 olayla-

r›nda önemli rol oynad›. Ayn› y›l›n ortalar›nda K›br›s'ta bir "Enosis darbesi"

yap›laca¤› haberleri yay›ld›; Kas›m ay›nda ise Rumlar, Geçitkale ve Bo-

¤aziçi'ni iflgal ettiler ve 27 Türk'ü öldürdüler.

Türkiye ve Yunanistan aras›ndaki görüflmelerden so-

nuç al›namamas› ve Türk köylerinin iflgal edilmesi

üzerine, TBMM acilen topland›; 16 Kas›m

Rum terör çetelerinin 1963 y›l›ndaki, Türklere yönelik
sald›r›lar›nda, Osmanl› döneminden kalma camiler, tarihi eserler

tahrip edildi. Resimde y›k›lm›fl bir Türk camisi görülüyor.
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1967'de, Anayasa'n›n savafl ilan›na ve Türk Silahl› Kuvvetleri'nin yabanc› ül-

kelere gönderilmesine iliflkin 66. maddesine dayanarak K›br›s'a müdahale

karar› ald›. Bu karar, meclisteki 435 üyenin 432'sinin oyu ile kabul edildi.25

Ancak Amerika Birleflik Devletleri'nin devreye girmesi ve Yunanistan'›n

Türkiye'nin flartlar›n› kabul etmesiyle, Türk harekat› bir kez daha durdurul-

du.

1968 y›l› toplumlararas› görüflmelerin bafllad›¤› tarih oldu. Görüflmeler

Türk taraf›n›n iyi niyetli çözüm çabalar›na karfl›l›k, Makarios'un "Enosis"

inad›na sahne oldu. Dolay›s›yla bir anlaflman›n imzalanmas› mümkün ol-

mad›. Adan›n Türk bölgelerinde bir Türk yönetiminin oluflturulmas› zorun-

luluk haline gelmiflti. Nitekim K›br›s Cumhuriyeti'nin 16 A¤ustos 1960 Ana-

yasas› hükümleri tatbik edilinceye kadar, Geçici Türk Yönetimi ilan edildi

ve Geçici Türk hükümeti göreve bafllad›.

70'li y›llar›n bafllar›nda beklenmedik bir geliflme yafland›.

Rum-Yunan cephesi ikiye bölündü. Bir tarafta Yunanl›

subaylar, Grivas ve Sampson, di¤er tarafta ise Ma-

karios yer ald›. Yöntem konusundaki görüfl

EOKA yanl›s› Rumlar
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ayr›l›klar› nedeniyle ortaya ç›kan bu

durum, Rum halk›n› Makariosçular

ve Grivasc›lar olarak ikiye ay›rd›. Bu

s›rada Grivas EOKA terör örgütünü

EOKA-B ad›yla yeniden yap›land›rmaya bafllad›. Rum kesimindeki iç çekifl-

me ve mücadele 15 Temmuz 1974'te bir darbe ile sonuçland›. Yunanis-

tan'›n destekledi¤i Rum Milli Muhaf›z Ordusu, Makarios'u devirdi ve terö-

rist Nikos Sampson'u cumhurbaflkan› ilan etti. Ancak darbeciler, bu flekil-

de hiçbir fley elde edemeyeceklerini, tam aksine 1974 K›br›s buhran›n›n fi-

tilini kendi elleriyle atefllediklerini çok geçmeden anlayacaklard›.

Adadaki darbenin amac›, baz› Yunanl› subaylar›n yay›n organlar›na

aç›klad›¤› gibi, k›sa bir süre içinde K›br›s'›n Yunanistan'a ba¤lanmas›y-

d›.26 fiüpheye yer b›rakmayacak flekilde ortaya ç›km›flt› ki, 15 Tem-

muz darbesi, Enosis'e giden yolda son safhayd›. Türkiye

Cumhuriyeti'nin böyle bir oldu-bittiyi kabul etmesi

ise asla mümkün de¤ildi.

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

1964 y›l›nda da  
devam eden sald›r›lar›n 
sonucunda 18.667 K›br›s 
Türkü yaflad›¤› 103 köyü 
terk etmek zorunda kald›.
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KK››bbrr››ss
BBaarr››flfl  HHaarreekkaatt››

Rum ve Yunan darbecilerin amac› ortadayd›: Uluslarara-

s› anlaflmalar ihlal edilmiflti, K›br›s'taki anayasal düzen yerine gayri-

meflru bir idare tesis edilmek isteniyordu. En önemlisi ise, yönetimi ele ge-

çirenlerin Türk halk›n› yok etme hedefiydi. K›br›sl› Türkler planl› bir soy-

k›r›m tehlikesi alt›ndayd›. ‹flin ilginç taraf›, Makarios'un dahi, 18 Tem-

muz'da Birleflmifl Milletler'de yapt›¤› konuflmada Türklerin zarar görece¤i-

ni dile getirmesiydi: 

"Daha önce de belirtti¤im gibi, K›br›s'taki olaylar, K›br›s Rumlar›n›n bir iç

meselesini teflkil etmemektedir. Yunan Cuntas›'n›n düzenledi¤i darbe bir

istilad›r ve sonuçlar›ndan tüm K›br›s halk›, Türkler ve Rumlar ac› çekmek-

tedir."27

Dünya bas›n› bahsi geçen darbeyi k›namakta gecikmedi. Örne¤in, New

York Times gazetesi konuyla ilgili haberinde flu ifadelere yer veriyordu:

"Temel gerçek, K›br›s Rum Milli Muhaf›z Ordusu'nun, Atina'dan emir alan

650 Yunan subay› taraf›ndan kendi hükümetine karfl› ayaklanmaya sevk

edilmesidir. K›br›s'taki ayaklanma büyük bir insani trajedi ve siyasi hata-

d›r."28

Türkiye, ABD, Sovyetler Birli¤i ve ‹ngiltere yeni yönetimi tan›mad›kla-

r›n› aç›klad›lar. Türkiye Cumhuriyeti, Birleflmifl Milletler, ABD, ‹ngiltere,

SSCB ve dünya kamuoyuna endifle ve tepkilerini belirtti; sorunu

diplomatik yollardan çözmeye çal›flt›. Türkiye'nin hakl› is-

tekleri flunlard›: Dengenin kurulmas› ve Türk toplu-

munun güvenli¤inin sa¤lanmas› için Türk as-

kerinin adadaki varl›¤›n›n kabul edil-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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mesi, Sampson ve Yunan subaylar›-

n›n yönetimden çekilmeleri, Türk toplumuna

denize ç›k›fl› olan bir bölgenin verilmesi ve adaya gi-

rifl ve ç›k›fl› kontrol edecek bir sistemin kurulmas›.29

Yunanistan'daki cunta ve K›br›s'taki darbeciler bu istekleri kabul

etmediler. Yunan subaylar› ve Sampson'un yönetimden çekilmesini, her tür-

lü giriflime ra¤men, kesin bir kararl›l›kla reddettiler. Oyalama takti¤ine bafl-

vurdular, durumu sürüncemede b›rakmaya çal›flt›lar. Böylece sorunun dip-

lomatik yollardan çözülemeyece¤i aç›kça ortaya ç›kt›. Bu arada Türkiye, ‹n-

giltere'yi K›br›s'a ortak müdahale etmeye davet etti; ancak ‹ngiliz hüküme-

tinden olumlu bir yan›t alamad›. Sorunun çözümü için tek bir yol kalm›flt›...

Türkiye, Garanti anlaflmas›n›n dördüncü maddesine dayanarak 20 Tem-

muz 1974'te tek tarafl› olarak K›br›s Bar›fl Harekat›'n› bafllatt›. Harekat›n

amac›, "K›br›s Cumhuriyeti'nin varl›¤›na ve tüm K›br›s halk›n›n haklar›na

yönelik tehlikeyi bertaraf etmek, K›br›s'›n ba¤›ms›zl›¤›n›, toprak bütünlü¤ü-

nü, güvenli¤ini ve anayasan›n temel maddeleriyle ihdas edilen düzeni ye-

niden kurmakt›."

Bar›fl Harekat› denizden ç›karma ve havadan indirmelerle bafllad›. Yu-

nan-Rum birlikleri ve Türk kuvvetleri aras›ndaki çarp›flmalar, ilk olarak Gir-

ne bölgesinde bafllad› ve k›sa sürede adan›n bütününe yay›ld›. Rum Milli

Muhaf›z Ordusu ve EOKA-B, Türk yerleflim birimlerine, savunmas›z Türk

köylerine sald›rd› ve büyük bir katliama giriflti. Baz› köyler yak›ld› ve-

ya tahrip edildi, yüzlerce K›br›sl› Türk öldürüldü, kad›nlara teca-

vüz edildi, kaçamayan küçük çocuklar, yafll›lar katledildi.

Türkiye 22 Temmuz akflam› Birleflmifl Milletler Gü-

venlik Konseyi'nin ald›¤› ateflkes karar›n›

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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kabul etti ve böylece üç gün

süren Birinci Bar›fl Harekat›

sona erdi. Bu harekat, K›b-

r›s'taki Nikos Sampson yöneti-

mi ve Yunanistan'daki askeri cunta idaresinin y›k›lmas›na neden oldu; Yu-

nanistan ve K›br›s Rum kesimine demokrasi getirdi.

25-30 Temmuz tarihleri aras›nda Türkiye, Yunanistan ve ‹ngiltere D›flifl-

leri Bakanlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen I. Cenevre Konferans›, Türk talep-

lerinin kabul edildi¤i bir anlaflmayla sonuçland›. Böylece "Ada'da bir gü-

venlik bölgesinin kurulmas›, Rum ve Yunan iflgalindeki Türk bölgelerin

derhal boflalt›lmas›, esir durumda olan asker ve sivillerin mübadele edilme-

leri veya serbest b›rak›lmalar›, bar›fl›n sa¤lanmas› ile birlikte anayasaya uy-

gun bir hükümetin yeniden kurulmas›n›n temini, K›br›s Cumhuriyeti'nde

K›br›s Türk Toplumu ile K›br›s Rum Toplumu olmak üzere iki oto-

nom idarenin mevcudiyeti" onayland›. ‹lk izlenim, Türkiye ve

K›br›s Türklerinin, u¤runda y›llard›r mücadele ettikleri

haklar›n bir bölümünü elde etti¤i yönündeydi..

Ancak Rum taraf›n›n verdi¤i sözü tut-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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mamas› nedeniyle bu anlaflma uygu-

lanamad›. Yani adada muhtemel bir bar›fl or-

tam› bir kez daha Rumlar›n eliyle ortadan kald›r›ld›.

Rum Milli Muhaf›z Ordusu ve EOKA-B iflgal alt›nda tuttuklar›

bölgeleri boflaltmad›lar, Türk esirleri serbest b›rakmad›lar. Türk tara-

f›n›n iyi niyetli giriflimlerine kötülükle cevap verdiler. Rum-Yunan kuvvet-

leri Türk köylerine yönelik sald›r›lar›na devam ettiler; Murata¤a ve Sandal-

lar köylerinde 88 Türkü vahflice öldürdüler, yakt›lar ve topluca gömdüler;

Atl›lar köyünde 37 Türkü katlederek bir çukura doldurdular. ‹nsanl›k d›fl›

uygulamalara maruz kalan ve öldürülen Türklerin önemli bir bölümünü be-

bekler, çocuklar, kad›nlar ve yafll›lar oluflturuyordu.

‹flte böyle bir ortamda Cenevre'de düzenlenen ‹kinci Konferans'ta (8-13

A¤ustos 1974), Rum-Yunan temsilciler Birinci Konferans'›n kararlar›n› inkar

ettiler, ifli a¤›rdan alarak sorunu çözümlenemez bir duruma getirmeye ça-

l›flt›lar. Amaçlad›klar›, durumu ç›kmaza sokmak ve vakit kazanmakt›. Bir ta-

raftan da adadaki Türk kuvvetlerine sald›rmak için haz›rl›k yap›yorlard›. Bu

s›rada Rum kuflatmas› alt›ndaki Türk köylerinde binlerce Türk oldukça zor

flartlar alt›nda yafl›yordu. Tüm bunlar ikinci bir harekat› zorunlu hale getir-

miflti. (K›br›s Türk Bar›fl Harekat›'n› incelemek üzere, ‹ngiltere Parlamento-

su taraf›ndan kurulan özel komite 1976 y›l›nda verdi¤i raporda; "Türk kuv-

vetlerinin I. Bar›fl Harekat›'nda ulaflm›fl oldu¤u yerler askeri bak›mdan sa-

vunmak için yeterli olmad›¤›ndan dolay› II. Bar›fl Harekat›'n›n yap›lmas›

kaç›n›lmazd›" ifadesi kullan›lm›flt›r. Ayr›ca Lord Neval da "1974 y›-

l›nda Türk askeri müdahalesi olmasayd›, adada Türk kal-

mayacakt›" demifltir.30)

‹kinci Bar›fl Harekat› 14-16 A¤ustos gün-

leri aras›nda gerçekleflmifltir. Böylece
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günümüzde Kuzey K›br›s Türk

Cumhuriyeti topraklar›n› olufl-

turan bölge, Lefke-Lefkofle-Ma-

gosa hatt›n›n kuzeyi, yani ada-

n›n yaklafl›k %37'si kontrol ve güvence alt›na al›nm›flt›r. Harekat, ad›ndan

da anlafl›ld›¤› gibi, K›br›s'a bar›fl, huzur ve özgürlük ortam› getirmifl, K›br›s

Türklerini zulüm, bask› ve yok olmaktan kurtarm›flt›r. Adan›n Yunanistan'a

ba¤lanmas› tehlikesini tamamen ortadan kald›rm›flt›r. Türklerin bugün ada-

da güvenlik içinde ve özgürce yaflamalar›, 1974 Bar›fl Harekat› ile olmufl-

tur.

Harekat› takip eden aylarda, Birleflmifl Milletler'in devreye

girmesiyle yap›lan toplant›lar sonucunda, tüm savafl

esirleri karfl›l›kl› olarak serbest b›rak›lm›flt›r. 

‹nsanl›k d›fl› uygulamalara maruz kalan
ve öldürülen Türkler, Rumlar taraf›ndan
toplu mezarlara gömüldüler. (Üstte)
Toplu mezarda a¤layan bir Türk. (Solda)
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BBaarr››flfl  HHaarreekkaatt››''nn››nn
SSoonnuuççllaarr››

11)) 20 Temmuz müdahalesi ile Yunanistan'daki askeri

cunta istifa etti ve sivil bir hükümet kuruldu. Eski Yunan politikac›-

lar›ndan Konstantin Karamanlis, sürgünde oldu¤u Fransa'dan gelerek Yu-

nanistan'›n bafl›na geçti ve böylece 20 Temmuz Yunanistan'da demokrasi-

nin yeniden do¤mas›na vesile olundu.

22)) Ayn› flekilde K›br›s'ta 15 Temmuz darbesinin sonucu olarak bafla ge-

çen Nikos Sampson çekilerek, yerine Klerides geçti ve darbecilerin Rum

toplumu içinde egemenliklerini sürdürmeleri engellendi.

33)) 20 Temmuz, Rum toplumu içinde siyasi görüfl farkl›l›klar›ndan dola-

y› darbecilerin sürdürdü¤ü katliamlar› durdurdu, daha binlerce insan›n kat-

ledilmesini önledi.

44)) Hiç flüphesiz 20 Temmuz'un en önemli sonucu, bir as›rdan fazlad›r

sürdürülen Enosis kampanyas›n›n amac›na ulaflmas›n› ve Enosis'in gerçek-

leflmesini ebediyen önlemifl olmas›yd›.

55)) 20 Temmuz'la, Türkiye, 1963 olaylar›ndan beridir savundu¤u Fede-

rasyon tezinin gerçekleflmesine olanak sa¤lad›, eflitli¤imiz BM kararlar› ile

kabul edildi.

66)) 20 Temmuz'la, adada yaflayan bütün Türkler kuzeyde toplanarak,

can güvenliklerini sa¤lad›lar ve co¤rafi temele dayal› federasyonun

maddi temelini oluflturdular.

77)) Bunun bir devam› olarak kuzeyde toplanan Türk-

ler, Türkiye Cumhuriyeti ile ifl birli¤i içinde K›b-

r›s Türk Federe Devleti'ni, ard›ndan Ku-
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zey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ni olufl-

turdular ve kendi devletlerine sahip ç›kt›lar.

88)) Self-determinasyon hakk›na sahip olan bir ulu-

sal halk olduklar›n› ve gerekirse bu hakk› ayr› ba¤›ms›z dev-

let yönünde kullanabileceklerini dünyaya duyurdular. Rum liderli¤inin

herhangi bir anlaflmaya yanaflmamas› üzerine de bu hakk› kullanarak ken-

di ba¤›ms›z devletlerini, KKTC'yi kurdular.

99)) 20 Temmuz'la iki müttefik üye olan Türkiye ve Yunanistan karfl› kar-

fl›ya geldi ve sonuçta Yunanistan, NATO'nun askeri kanad›ndan çekildi¤i-

ni aç›klad›. (Geçici bir süre için. Nitekim sonradan tekrar dönmüfltür.)

1100)) 20 Temmuz nedeni ile Türkiye ile ABD de karfl› karfl›ya gelmifltir.

Ve Yunan Lobisinin de büyük çabalar› sonucu ABD kendi müttefiki Türki-

ye'ye karfl› uzun süre askeri-ekonomik ambargo uygulam›flt›r.

1111)) Yunanistan ve K›br›s Rum yönetiminin yo¤un propaganda giriflim-

leri sonucu AET ve Avrupa Konseyi ile di¤er baz› uluslararas› örgütlerde

Türkiye s›k›flt›r›lmak istenmifltir.

1122)) K›br›s Türk Halk›, özgürlükçü demokrasi rejiminin uygulanmas›nda

büyük mesafeler kaydetti ve çok partili hayata geçilerek serbest seçimler

yap›ld›.

1133)) 20 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti, d›fl politikas›nda bir

at›l›m yaparak çok yönlü d›fl politika uygulamaya ve özellikle 3. Dünya ül-

keleri ve ‹slam ülkeleri ile iliflkilerini gelifltirmeye bafllad›.

1144)) Türkiye kendi savunma gücünden baflka bir güce gü-

venmeyece¤ini anlad› ve ulusal savunma sanayini gelifl-

tirdi.

1155)) Ortakl›k esas›na dayal› bir fede-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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rasyon için, eflitlik temelinde toplum-

lararas› görüflmeler bafllad›. Ne var ki Rumlar

bu eflitli¤i içlerine sindiremedikleri için görüflmeler-

den bir sonuç ç›kamad›.

1166)) K›br›s'ta iki eflit toplum ve bu toplumlar›n meflru haklar› oldu-

¤u dünyan›n ezici ço¤unlu¤u ve BM taraf›ndan kabul edildi.

1177)) Kuzeyde kalan ekonomik de¤erler ve Türkiye'nin yapt›¤› yard›m-

lar, Kuzey K›br›s'ta ekonomik seviyenin yükseltilmesine neden oldu.

1188)) K›br›s Türk toplumu ve ifl adamlar› ilk kez ayr› bir siyasi varl›k ola-

rak Türkiye ve üçüncü ülkelerle do¤rudan ticari ve ekonomik iliflkileri kur-

ma olana¤› buldu.

1199)) K›br›s Türk toplumunda ilk kez bir ekonomik yap›dan, bir ticaret

sektöründen söz edilebilir duruma gelindi.

2200)) Türkiye ile KKTC aras›nda ekonomik ve kültürel ifl birli¤i büyük

boyutlara ulaflt›. ‹mzalanan ifl birli¤i protokolleri, üniversiteler, Türkiye ba-

s›n-yay›n organlar› ve yo¤un flekilde iflleyen turist ak›n› nedeni ile ekono-

mik ve kültürel etkileflim ve kaynaflma h›zland›.

2211)) 1974 öncesi tamam› ile tüketici bir toplum olmaya zorlanan K›br›s

Türk Halk›, Bar›fl Harekat› sonras› sa¤lanan olanaklar sonucu, üretici bir

konuma geçti ve her alanda üretici kapasitesini ortaya koydu.

2222)) Bar›fl Harekat› sonras› K›br›s Türk toplumunun sosyal hayat›nda bir

canlanma oldu ve her meslek dal›nda birçok mesleki örgüt, birlik,

dernek, sendika, cemiyet kuruldu, sosyal yaflant›, demokratik

içeri¤e tüm kurumlar› ile kavufltu. K›sacas› ça¤dafl, or-

ganize bir halk ve devlet olman›n tüm gereksi-

nimleri tamamland›.31
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KK››bbrr››ss  TTüürrkk  FFeeddeerree  DDeevvlleettii
30 Temmuz 1974 Cenevre anlaflmas› ve 1 Kas›m 1974 tarihli Birleflmifl

Milletler karar› ile, K›br›s'ta iki toplumun varl›¤› ve eflitli¤i kabul edilmiflti.

K›br›sl› Türkler, bu gerçe¤e dayanarak, 13 fiubat 1975'te K›br›s Türk Fede-

re Devleti'ni (KTFD) ilan ettiler. Rauf Denktafl'›n okudu¤u kurulufl bildiri-

sinde flu noktalara dikkat çekiliyordu:

"Muhtar K›br›s Türk Yönetiminin Bakanlar Kurulu ve Yasama Mec-

lisi, 13 fiubat 1975'te Lefkofle'de ortak bir toplant› yaparak ve afla¤›-

daki vak›alar› göz önünde tutarak;

- K›br›s Türk Toplumu, K›br›sl› Rumlar taraf›ndan Anayasa uya-

r›nca haiz oldu¤u haklar› kullanmaktan al›konmufltur.

- K›br›s Türk Toplumu, varl›klar›n› korumak ve can ve

mal güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla toplanm›fl

olduklar› bölgelerde uzun y›llar bütün ik-

tisadi haklar›ndan ve olanakla-

K›br›sl› milliyetçi Türkler
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r›ndan mahrum edilerek ve

tehdit ve bask› alt›nda tahammül edi-

lemez flartlar içinde yaflamak zorunda b›ra-

k›lm›flt›r.

- K›br›s Rumlar›n›n 1963, 1967, 1974 y›llar›nda K›br›s Cum-

huriyeti'nin ba¤›ms›zl›¤›na son vermek giriflim ve tehditleri karfl›-

s›nda, Cumhuriyet'in kurucular›ndan biri olan K›br›s Türk Toplu-

mu, a¤›r fedakarl›klar pahas›na bu giriflimlere karfl› koymak zo-

runda b›rak›lm›flt›r.

K›br›s Cumhuriyeti'nin kurucular›ndan olan K›br›sl› Rumlar ile bir

arada yaflamak olana¤›n›n bulunmad›¤› sonucuna vararak; ve

Adaya sükunet, güvenlik ve devaml› bir bar›fl›n getirilmesi için iki

toplumun her birisi kendi bölgesinde, kendi iç yap›s›n› düzenleye-

rek, yan yana yaflamalar› gerekti¤i sonucuna vararak; ve

K›br›s Rum Toplumunun yukar›daki esaslar uyar›nca ba¤›ms›z bir

K›br›s Federal Cumhuriyeti'nin kurulmas› yolunda herhangi bir ya-

p›c› tutum içine girmedi¤ini dikkate alarak; ve

K›br›s Rum Toplumunun sosyal ve iktisadi hayat›n›n yeni ve sa¤l›k-

l› bir düzene tabi k›l›nmas› gere¤ini göz önünde tutarak; ve

K›br›s'›n ba¤›ms›zl›¤›na karfl› olan ve bölünmesi veya herhangi bir

baflka devletle birleflmesi yolundaki her giriflime kesinlikle karfl› koy-

mak inanç ve karar›n› teyit ederek; ve

K›br›s Cumhuriyeti'nin ba¤lant›s›zl›k statüsünün gerek-

ti¤ine inanarak ve adan›n yabanc› ç›karlara

hizmet etmesine izin vermemek karar›n›

beyan ederek; ve
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Kendi bölgelerinde gelecekteki

ba¤›ms›z Federal K›br›s Cumhuriye-

ti'nin kurulmas›na yol açacak düzenin huku-

ki esas›n› yaratmak gere¤ini göz önünde bulundura-

rak; ve

Nihai amac›n iki bölgeli bir federasyon çerçevesinde K›br›s Rum

Toplumuyla birleflmek oldu¤unu teyit ederek;

Temel maddeleri milletleraras› hukuka uygun olarak milletleraras›

anlaflmalarla saptanm›fl olan Cumhuriyet'in 1960 Anayasas›n›n

ayn› usulle K›br›s Federal Cumhuriyeti'nin anayasas› olarak de¤ifl-

tirilmesine ve Federal Cumhuriyetin kurulmas›na kadar muhtar

K›br›s Türk Yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve teflkilatlanmas›-

n›n gerekli oldu¤unu kararlaflt›rm›flt›r.

Bu amaçla muhtar K›br›s Türk Yönetimi Baflkan›n›n baflkanl›¤› ile

bir Kurucu Meclis kurulmas›na karar verilmifltir."

fiüphesiz yukar›daki bildiri, K›br›s Türk Federe Devleti'nin kurulufl nede-

nini sorgulayanlara en güzel yan›t olmufltu. 1976 ve 1981'de genel ve yerel

seçimler yap›ld›; Rauf Denktafl, 1983 y›l›na (yani Kuzey K›br›s Türk Cumhu-

riyeti'nin kurulufluna) kadar Federe Devletin Baflkan› olarak görevde kald›.

Bu dönemdeki önemli bir geliflme, nüfus mübadelesi anlaflmas›yd›.

Böylelikle güneyde kalan Türkler kuzeye, kuzeyde kalan Rumlar ise güne-

ye geçtiler; K›br›s'taki iki toplum adan›n iki ayr› bölgesinde topland›.

1977-1979 dönemi, Doruk anlaflmalar› olarak bilinen top-

lumlararas› görüflmelere sahne oldu. Rauf Denktafl'›n

ça¤r›s›yla bafllayan görüflmeler önce Denktafl ile

Makarios, (Makarios'un ölümünün ard›n-
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dan) sonra ise Denktafl ile Kiprianu

aras›nda gerçekleflti. Sonuçta, her ne kadar

May›s 1979'da on maddelik bir anlaflma imzalansa da,

bu düzenlemelerin fazla bir etkisi olmad›.

1980 A¤ustosu'nda yeniden bafllayan ve aral›klarla 1983 May›s›'na

kadar süren görüflmelerden de bir sonuç ç›kmad›. Türk ve Rum taraflar› iki

kesimlilik, iki bölgelilik, temsil, federal devletin yetkileri, yerleflme, mülk

edinme ve serbest dolafl›m gibi konularda ortak bir noktaya gelemediler.

Uzlaflmaya darbe vuran as›l nokta ise, Rum yönetiminin, Türk toplumu ile

eflitlik ve ortakl›k esaslar›na dayanan bir birlikteli¤i kabul etmeme konu-

sundaki ›srar›yd›.

KKuuzzeeyy  KK››bbrr››ss  TTüürrkk  CCuummhhuurriiyyeettii
K›br›s sorununda önemli dönüm noktalar›ndan biri 1983 senesidir. 13

May›s'ta Birleflmifl Milletler, K›br›s Rum yönetimine arka ç›kan, hatal›, tek

yanl› ve haks›z bir karar al›r. Buna karfl›l›k olarak KTFD, 17 Haziran'da,

K›br›s Türk halk›n›n self-determinasyon hakk›n› vurgulayan karar›n› aç›k-

lar. 15 Kas›m 1983'te ise, tarihi karar›n›, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin

(KKTC) kuruluflunu ilan eder:

"K›br›s Türk halk›n›n özgür iradesini temsil eden, do¤ufltan hür ve eflit

olan bütün insanlar›n hür ve eflit yaflamalar›na inanan, bu inanç için-

de, K›br›s Türk Halk›n›n self-determinasyon hakk›n› 17 Haziran

1983 tarihli karar›yla dünyaya ilan etmifl olan, ›rk, milli

menfle, dil ve din gibi farklara dayal› olarak insan-

lar aras›nda ay›r›m gözetilmesini, her türlü

sömürgecili¤i, ›rkç›l›¤›, bask› ve ta-
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hakkümü reddeden, K›br›s'ta,

Do¤u Akdeniz'de, Ortado¤u'da ve dün-

yada tam bir bar›fl ve istikrar›n, huzur ve güven

içinde yaflama ve kendi kendilerini yönetmeye haklar› ol-

du¤una inanan, ayn› adada yan yana yaflamaya mecbur bulu-

nan bu iki halk›n aralar›ndaki bütün sorunlar›, eflit düzeyde müzakere-

lerle, bar›flç›, adil ve kal›c› bir çözüme ulaflt›rman›n mümkün ve zorunlu

oldu¤u görüflüne s›ms›k› ba¤l› bulunan, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriye-

ti'nin ilan›n›n iki eflit halk aras›nda ortakl›¤›n›n bir federasyon çat›s› al-

t›nda yeniden kurulmas›n› ve sorunlar›n çözümlenmesini engellemeyip,

kolaylaflt›rabilece¤ine kani olan, iki halk aras›ndaki bütün sorunlar›n ba-

r›flç› ve uzlaflmac› bir politika ile çözümlenebilece¤ine inanan ve bu amaç-

la müzakereler yürütülmesini yürekten dileyen ve önerilmifl bulunan zirve

toplant›s›n›n bu aç›dan yarar sa¤layaca¤›na inanan Meclisimiz, K›br›s

Türk Halk› ad›na, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin kuruluflunu ve ‘ba-

¤›ms›zl›k bildirisini' onaylar."

Aç›klanan "Ba¤›ms›zl›k Bildirisi"nde KKTC'nin kurulufl nedenleri flöyle

ifade edilir:

"Yine bu tarihi günde Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin

aa)) Birleflmifl Milletler ilkelerine ba¤l›l›¤›n›,

bb)) Ba¤lant›s›zl›k d›fl›nda bir politika izlemeyece¤ini,

cc)) ‹ki büyük devletle ve bütün ülkelerle iliflkilerinde Do¤u Akdeniz'de bar›fl

ve istikrar›n ve dengelerin korunmas›n› daima ön planda tutaca¤›-

n› ve hiçbir askeri bloka kat›lmayaca¤›n›,

dd)) Bütün ülkelerle dostane iliflkiler kurmay› amaçla-

d›¤›n› ve egemenlik alan›nda hiçbir ülke aley-

hine, hiçbir düflmanca faaliyete izin

Bilim Araflt›rma Vakf›
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vermemeye kararl› oldu¤unu,

ee)) Tesis, garanti ve ittifak anlaflmalar›na

ba¤l› oldu¤unu,

ff)) ‹slam ülkeleri, ba¤lant›s›z ülkeler ve Commonwealth ile ka-

bil olan en yak›n ba¤lar› ve iliflkileri kurmaya çal›flaca¤›n›,

gg)) Kuzey K›br›s'› dünyada, Akdeniz'de ve yak›n bölgemizde bar›fl›n hüküm

sürmesine hizmet edecek ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z bir bar›fl ve huzur bölge-

si olarak tutmaya azimli ve kararl› oldu¤unu,

Yukar›da belirtilen inançlar›n, gerçeklerin ve zorluklar›n ›fl›¤› alt›nda K›b-

r›s Türk Halk›n›n meflru ve önüne geçilmesi imkans›z istek ve iradesine ter-

cüman olan Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin ba¤›ms›z bir devlet olarak

kuruldu¤unu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz..."

Rauf Denktafl, yeni kurulan Cumhuriyet'in Cumhurbaflkan› seçildi ve

K›br›s Türk toplumu ad›na görüflmeleri yürütme görevini üstlendi. Ne var

ki, baz› büyük devletlerin bask›lar› sonucu, Türkiye, Pakistan ve Bangladefl

d›fl›nda hiçbir devlet KKTC'ni tan›mad›.

TToopplluummllaarraarraass››  GGöörrüüflflmmeelleerr
BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'›n arac›l›¤› ile 1984 y›l›nda toplum-

lararas› görüflmelere tekrar baflland›. Genel Sekreter her iki toplumun ta-

leplerini göz önünde bulundurarak bir anlaflma tasla¤› haz›rlad›. Bu bel-

geye Rauf Denktafl olumlu, Kiprianu ise olumsuz yan›t verdi.

Böylece bir kez daha çözüme yönelik bir sonuç elde edi-

lemedi.

Görüflmelere K›br›s Rum yönetiminin

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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yeni baflkan› ve görüflmecisi Yorgo

Vasiliu ile devam edildi. Rumlar›n temsilcisi

de¤iflse de anlams›z görüflleri de¤iflmedi ve herhangi

bir sonuca ulaflmak mümkün olmad›. 

BM Genel Sekreteri Boutros Gali 1992 y›l›nda, taraflar aras›ndaki

tüm anlaflmazl›k konular›n› kapsayan bir çözüm önerisi getirdi. Türk taraf›

100 maddeden 91'ini kabul etti¤ini bildirdi. Ancak Rum taraf›n›n temel ko-

nulardaki itirazlar› bir anlaflma olas›l›¤›n› yine ortadan kald›rd›.

1993'te Glafkos Klerides'in iktidara gelmesiyle, müzakereler Denktafl ile

Klerides aras›nda sürdü. ‹lk baflta Klerides'in Rum toplumunu temsilen gö-

rüflmeci olmas›, sorunun çözümü aç›s›ndan olumlu bir geliflme olarak de-

¤erlendirildi. Ancak Klerides çok geçmeden herkesi hayal k›r›kl›¤›na u¤rat-

t› ve geçmiflteki Rum politikac›lardan bir fark› olmad›¤›n› ortaya koydu.

1999-2000 y›llar›nda, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'›n gözetimindeki gö-

rüflmelerden de bir sonuç ç›kmad›. Güney K›br›s'›n Avrupa Birli¤i'ne al›n-

mas› karar› ise, sorunu eskisinden daha da karmafl›k bir hale getirdi.

2001 y›l›n›n sonlar›nda Rauf Denktafl'›n Klerides'i yüz yüze görüflmeye

ça¤›rmas›yla, Ocak 2002'de yeni bir görüflme süreci bafllad›. Klerides'in

KKTC'ni, Denktafl'›n Güney K›br›s'› ziyaret etmesi, K›br›s tarihi aç›s›ndan

oldukça önemliydi. Ancak liderlerin defalarca biraraya gelmelerine ra¤men

somut bir ilerleme sa¤lanamad› ve "Annan Plan›" devreye girdi.

Bugüne kadar süren görüflmelerde flu husus flüphesiz dikkat çeki-

cidir: Rauf Denktafl ve Türk taraf›n›n iyi niyetli, olumlu ve yap›-

c› çabalar›na karfl›l›k, Rum liderler aksi bir tav›r sergile-

mifltir. Bu yüzden çok zaman kaybedilmifltir. Rum

taraf› tart›flmalara, çekiflmelere bir an önce

Bilim Araflt›rma Vakf›



son vermelidir; Türk taraf› gibi anla-

y›fl ve hoflgörü içinde yaklaflt›¤› takdirde so-

runun çözülmemesi için bir sebep yoktur. Önemli

olan, zorlaflt›r›c› de¤il kolaylaflt›r›c›, y›k›c› de¤il yap›c›, engel-

leyici de¤il yard›mc› olmakt›r.

KK››bbrr››ss  TTüürrkk  TTeezzii
K›br›s'ta e¤er Türk ve Rumlar› yeniden biraraya getirecek siyasi bir for-

mül uygulamaya konacaksa, bunun afla¤›daki flartlara uymas› gereklidir:

11)) Türkiye'nin, tek yanl› müdahale hakk›n› içeren ve Türk Halk›n›n sa-

vunma ihtiyac›n› karfl›layacak oranda Türk askerinin adada kalmas›n›

öngören etkin ve fiili garantörlü¤ü esast›r. Çok uluslu garantörlük ve-

ya BM Güvenlik Konseyinin taraf yap›larak garantörlü¤ün gevfletilme-

si kabul edilmez.

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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22)) Siyasal eflitlik ve hak eflitli¤i temel

kofluldur. Rum Halk›n›n sahip oldu¤u

bütün haklara Türk Halk› da sahip olmal›d›r.

33)) Türk Halk› az›nl›k de¤ildir. Az›nl›k haklar›na raz› olamaz,

ço¤unluk egemenli¤i kabul edilmez. Türk Halk›n›n ege-

menli¤i ve KKTC tan›nmal›d›r.

44)) Türk askeri ancak bir anlaflmadan sonra ve o da garantör-

lük anlaflmas› çerçevesinde adada kalacak olanlar›n d›-

fl›ndakiler olmak üzere çekilecektir.

55)) KKTC da¤›lmayacak, federal veya konfederal

devletin eflit kanatlar›ndan biri olacakt›r.

66)) ‹ki halka ve iki devlete dayal› yeni bir ortakl›k

kurulmal›d›r. Türkler bu iki eflit halktan

biri olacakt›r. Mevcut yasa

Bilim Araflt›rma Vakf›
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d›fl› devlete kat›lma söz konusu de¤ildir. 0 devlet

da¤›t›lacakt›r.

77)) Yeni devletin ismi K›br›s TÜRK-RUM Cumhuriyet-

leri Birli¤i veya KIBRIS EGEMEN Devletleri Birli¤i olmal›, iki

halkl› ve iki devletli niteli¤i vurgulanmal›d›r.

88)) Türkler, ayr› bir Halk olarak self-determinasyon hakk›na sahiptir ve bu

haklar›, ayr›lma haklar› ile birlikte anlaflmada aç›kl›kla vurgulanmal›-

d›r. ‹ki devletin ifl birli¤ini sa¤layacak merkezi oluflum, zay›f ve gev-

flek olmal›d›r.

99)) Cumhurbaflkanl›¤›, Meclis Baflkanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤› ve önemli

görevler dönüflümlü olmal›d›r. Ortak oluflumun her organ›nda etkin

temsil esast›r. Federal Konseyde eflitlik esas olmal›d›r.

1100)) Ortakl›¤› oluflturan konfedere veya federe devletler üçüncü. ülkelerle

ayr› ekonomik, kültürel ve siyasi iliflki kurabilmelidir.

1111)) Serbest dolaflma kontrollü, yerleflme ve mülk edinme belli bir mora-

toryum sonunda ele al›nmal›d›r. Bu moratoryum sonunda da yerlefl-

me ve mülk edinme bir üst tavanla s›n›rland›r›lmal›d›r.

1122)) Türkler kendi devletlerinde tam egemen olmal›d›r.

1133)) "Tüm Rum göçmenlerin evlerine dönmesi" söz konusu de¤ildir. Ancak

s›n›r düzenlemeleri olabilir. S›n›r düzenlemelerinde 1977 Denktafl-Ma-

karios anlaflmas›nda üzerinde anlaflmaya var›lan verimlilik, yeterlilik,

mülkiyet ve güvenlik kriterleri, göz önünde bulundurularak, Türk

Halk› dördüncü kez göçe zorlanmamal›d›r.

1144))    Toprak sorunu bu çerçevede s›f›rlama yöntemiyle

çözülmelidir. Tazminatlar ve mübadele

yöntemi esast›r.
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1155)) Merkezi Yönetime b›rak›lacak ta-

n›mlanm›fl k›s›tl› yetkilerin d›fl›ndaki tüm yetkiler, ba¤l›

Cumhuriyetlerde olacakt›r. Ortak üst oluflumun egemenli¤i

ve yetkileri üye devletlerden kaynaklanacakt›r. Bakanlar Kuru-

lunda kararlar oy birli¤i ile al›nmal›, Meclislerde ise ayr› oy ço¤un-

lu¤u hakk›m›z bulunmal›d›r.

1166))  Türk Halk›na kalacak toprak, ekonomik bak›mdan verimli ve yeterli,

güvenlik bak›mdan savunulabilir ve sahip oldu¤umuz toprak mülki-

yetimize uygun olmal›d›r.

1177)) Türk Halk›n›n yeniden göçmen olmas› ve içine Rum yerlefltirilmesi

söz konusu olmamal›, iki kesimlilik korunmal›d›r.

1188)) KKTC vatandafllar›n›n statüsü hakk›nda karar verme yetkisi KKTC'ye

aittir, atandafllar›m›z›n bir bölümünün adadan sürülmesi söz konusu

olamaz.

1199)) Olas› bir anlaflma gönüllülük esas›na dayanmal› ve her iki halk›n ayr›

ayr› referandumuna sunulmal›d›r.

2200)) Rumlar "tüm K›br›s" ad›na AB'ne tam üye olamaz. Tam üyelik ancak

bir çözümden sonra gündeme gelebilir. K›br›s, Türk halk›n›n ayr› ona-

y› olmadan ve Türkiye de tam üye olmadan AB'ne tam üye olamaz.

Türk taraf›n›n tam üyelik görüflmelerine kat›lmas› için yeniden ortak

bir baflvuru yap›lmas› veya KKTC'ye, devlet olarak ayr› bir davet ya-

p›lmas› gerekir.

2211)) Bu içerikte bir çözümün kabul edilmemesi halinde, flimdi-

ki statü de bir çözümdür ve KKTC ba¤›ms›z, ege-

men bir devlet olarak tan›narak yaflamal›d›r.
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K ›br›s'taki sorunun boyutunu anlamak, Türk ta-

raf›n›n hakl›l›¤›n› görmek ve neden bu mese-

lede tüm Türk Milleti'nin bu denli hassas oldu-

¤unu kavramak için, 1974 öncesi dönemde K›br›sl› Türklere karfl› uygula-

maya konan soyk›r›m giriflimini incelemek gerekir. Bu dönemde adadaki

savunmas›z Türk halk›na karfl› gerçeklefltirilen insanl›k d›fl› katliam ve ifl-

kenceleri vicdanla de¤erlendiren her insan, bunlar›n "bir daha asla" yaflan-

mamas› için gerekli önlemlerin al›nmas›na anlay›flla bakacakt›r. 

Bu bölümde, konu hakk›ndaki yabanc› kaynaklara dayanarak, Rum

vahfletinin say›s›z örne¤inden sadece bir k›sm›n› aktar›yoruz. Bu dahi, K›b-

r›s Türkü'nün ne kadar büyük bir zulme maruz kald›¤›n› hat›rlatmak için

yeterli olacakt›r. 

MMaatthhiiaattii  KKaattlliiaamm››
208 Türk'ün yaflad›¤› Lefkofle'nin Mathiati kö-

yündeki vahflet Gibbons taraf›ndan flöyle anla-

t›lmaktad›r:
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"(...) ‹lk dakikalarda üç Türk ciddi olarak yaraland›. Türkler beyaz, küçük

evlerinden soka¤a f›rlad›klar›nda, küfreden ve ç›¤l›klarla gülen kalabal›k,

bunlar› yol boyunca iteklemeye ve tekmelemeye bafllad›. Dipçik darbeleriyle

yerlere y›k›lan dehflete kap›lm›fl Türkler, sokaklarda sürüklenirken; kalabal›k

evlere doluflup, ocaklardan yanan kütükleri çekip perde ve yataklar› yakma-

ya bafllad›. Y›llar boyunca güneflte kurumufl ahflap çat› kirifllerini önce du-

manlar, sonra da atefl sard›. Gürültüyle uyan›p a¤lamaya bafllayan emzikli

bebeleri s›k›ca tutmufl, ço¤u gecelikli ve ayaklar› ç›plak olan kad›nlar, yürü-

yebilen ve pantolon veya mavi çizgili pijamalar›n›n paçalar›n› tutmufl çocuk-

lar›yla birlikte, yaral›lar›n› sürükleyen Türkler alevler içindeki sokaklarda iti-

lip kak›l›yorlard›. 

Rum gençler histerik bir biçimde evlere atefl ediyor, k›s›lm›fl sesleriyle ç›l-

g›ncas›na ba¤›r›yorlard›. Atefller evlerin bir k›sm›n› bütünüyle

kaplamadan gruplar halinde içlerine doluflup eflya ve ta-

bak-çana¤› k›rma¤a de¤erli eflyalar› kap›p cepleri-

ne doldurmaya bafllad›lar. Evlerin gerisin-

den gelen ç›lg›nca sesler sald›rganla-
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r›n dikkatini Türklerin hayvanlar›na çekti. Ah›rlara doluflup sa¤lam inekleri,

keçi ve koyunlar› makineli tüfekle tarad›lar. Tavuklar› havaya at›p, g›daklar

ve ç›rp›n›rlarken atefl ediyorlard›; gövdeleri bir tüy bulutu halinde parçalan›-

yordu.

Kalabal›k kana susam›fl bir ç›lg›nl›k içinde ba¤r›fl›yordu. Türkler, donmufl, aç›k

yol boyunca sürüklenip köyden ç›kar›ld›lar. Azap içinde, tamam›yla Türklerin

oturdu¤u bir sonraki köyün, Kochatis'in yak›nlar›nda b›rak›ld›lar. Koc-

hatis köyünün Türkleri komflular›na yard›m etmek için evlerin-

den f›rlarken kalabal›k atefl etme, yakma ve ya¤malama

ç›lg›nl›¤›na devam etmek üzere Mathiati'ye geri

döndü." (H. Scott Gibbons, Peace Without

Honour, Ankara, 1969, s. 31)

Türk halk›na karfl› gerçeklefltiri-
len insanl›k d›fl› katliam ve ifl-

kenceleri vicdanla de¤erlendi-
ren her insan, bunlar›n "bir

daha asla" yaflanmamas› için
gerekli önlemlerin al›nmas›na 

anlay›flla bakacakt›r.
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AAyyvvaass››ll  KKaattlliiaamm››
Gibbons'un Ayvas›l (Ayios Vasilios) köyü katliam› hak-

k›ndaki gözlemleri flöyledir:

"Silah sesleri duyuldu; tüfek dipçikleri ile kilitli kap›lar› k›rd›lar; insanlar

sokaklara sürüklendi. 70 yafl›nda bir Türk, k›r›lan ön kap›s›n›n sesiyle

uyand›. Sendeleyerek yatak odas›ndan ç›kt›¤›nda, bir sürü silahl› gençle

karfl›laflt›. "Çocu¤un var m›?" diye sordular. fiaflk›n bir biçimde "Evet" dedi.

"D›flar› gönder" diye emrettiler. 19 ve 17 yafllar›ndaki iki o¤lu ve 10 yafl›n-

daki k›z torunu aceleyle giyinip, silahl› adamlar›n peflinden d›flar› ç›kt›lar.

Çiftlik duvar›n›n dibine dizildikten sonra, silahl› adamlar taraf›ndan ma-

kineli tüfek atefliyle öldürüldüler. Baflka bir evde, 13 yafl›nda bir erkek ço-

cuk elleri dizlerinin arkas›na ba¤lan›p yere y›k›ld›. Ev talan edildi ve ta-

lanc›lar çocu¤u tekmeleyip ›rz›na geçip, sonra da bir tabancayla bafl›n›n

arkas›ndan vurdular. 

O gece Ayios Vasilios'ta toplam olarak 12 Türk katledildi. Di¤erleri toplan-

d›, itilip kak›larak oradaki Türklerin yan›na s›¤›nmak üzere Skylloura yo-

luna ç›kar›ld›. Gecelikleri, pijamalar› ve ç›plak ayaklar›yla so¤ukta sende-

leyerek ilerlemeye bafllad›lar. Rumlar karanl›kta arkalar›ndan atefl ediyor-

lard›.

Silahl› adamlar›n dikkati Türk evlerine çevrildi. Evleri ya¤malay›p tahrip

ettiler, yorulduklar›nda da atefle verdiler. Ayn› yörede, tek kalm›fl

çiftlik evlerinde dokuz Türk daha öldürüldü." (H. Scott

Gibbons, Peace Without Honour, s. 73)

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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KKuummssaall  KKaattlliiaamm››
Gibbons'un Kumsal katliam› ko-

nusundaki gözlemleri flöyledir:

"Silahl› adamlar kap›lar› k›rd›lar;

dipçikleyerek, döverek, yumruklayarak ve küfrederek Türk evlerine dolufl-

tular. Kumsal'dan geri çekilifl bafllad›. Bir kere daha, Nazilerin sald›r›s› al-

t›nda bozguna u¤rayan Avrupa'da oldu¤u gibi aileler, flafl›rm›fl, dehflete

düflmüfl bir halde kulaklar›nda tüfeklerin gürültüsü ve makinelile-

rin tak›rt›s›n›n yank›s›yla evlerinden so¤uk sokaklara dö-

küldüler.

Kay›p düflerek, birbirlerine tutunarak kofl-

maya bafllad›lar. Sokakta bir kad›-

Bir ‹ngiliz askeri, 
K›br›s'ta Yunanl›lar
taraf›ndan öldürülmüfl 
Türklere bakarken
görülüyor. (Solda)

Öldürülen Türklerin
gömüldü¤ü toplu mezardan
bir görüntü. (Altta)
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n›n "Allah r›zas› için birisi yar-

d›m etmeyecek mi?" diyen ç›¤l›-

¤› yank›land›. 

Kumsal'›n Türk sakinlerinin

159'u o gece kaçamad›. Banyo-

daki dört kifli ve ev sahibesinden baflka dört kifli daha o gece öldürüldü.

150'si rehin al›nd›. Rehinelerden bir k›sm›n› bir daha gören olmad›." (H.

Scott Gibbons, Peace Without Honour, s. 76)

‹‹ttaallyyaann  GGaazzeetteecciinniinn  GGöözzlleemmlleerrii
Ocak 1964'de K›br›s'ta bir ‹talyan gazetecinin gözlemleri ise flu flekilde idi:

"fiu anda Türklerin köylerinden göçlerine flahit oluyoruz. Rum terörü ac›-

mas›z; binlerce kifli evlerini, topraklar›n›, sürülerini terk ediyor. Bu

sefer Helenlik laflar›n›n ve Plato'nun bütününün bu barbar-

ca ve kudurmufl davran›fllar› gizlemesi imkans›z.

Türk köylerinde akflam üstü saat dörtte soka¤a

ç›kma yasa¤› yürürlü¤e giriyor. Tehdit-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

Sa¤daki resimde Rum 
vahfletinin say›s›z örneklerinden

biri görülüyor. Masum bir çocuk,
küvette hunharca öldürülmüfl.

Altta ise katliam›n korkunç 
yüzünü gösteren resimlerden 

biri daha yer almaktad›r.
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ler, silah sesleri ve kundakç›l›k giriflimleri karanl›k basar basmaz bafll›yor.

Ne kad›n, ne de çocu¤un gözetilmedi¤i Noel katliam›ndan sonra, herhan-

gi bir mukavemet imkans›z gözüküyor." (Giorgio Bocca, Il Giorno, 14

Ocak 1964)

AAmmeerriikkaall››  GGaazzeetteecciinniinn  GGöözzlleemmlleerrii
Lefkofle'nin Ayios Sozomenos köyündeki olaylar hakk›nda, Time mu-

habiri Robert Ball'›n gözlemleri flöyledir:

"En fliddetli çarp›flma, Rumlar›n yumru yumru zeytin a¤açlar›n›n örtü-

sünden yararlanarak taarruz ettikleri köyün bat› k›y›s›nda olmak-

tayd›. Dokuz Türk'ün s›¤›nd›¤› kerpiç evin bir penceresi bir

roketatar mermisiyle uçurulmufl, ikinci kat› da kur-

flun delikleriyle tam anlam›yla kevgire dön-

müfltü. Umutsuzluk içinde dere yata¤›-

Bilim Araflt›rma Vakf›

Üstteki resimlerde Rum vahfletinden kaçmaya çal›flan mazlum Türkler görülüyor.
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na do¤ru, kaçmaya çal›flan bir Türk çoban, kap›dan birkaç ad›m ötede

vuruldu. Bir di¤eri ise eline geçirdi¤i bir yabayla Yunan mevzilerine tek

bafl›na, nafile bir taarruza kalkt›, hemen öldürüldü." (Robert Ball, Time,

14 fiubat 1964)

‹‹nnggiilliizz  GGaazzeetteecciinniinn  GGöözzlleemmlleerrii
"K›br›s'›n istilas›ndan sonra yüzlerce K›br›sl› Türk, Milli Muhaf›zlarca re-

hine al›nm›fl, Türk kad›nlar›n›n ›rz›na geçilmifl, çocuklar cadde ortas›nda

öldürülmüfl ve Limasol'daki Türk mahalleleri tamamen yak›lm›flt›." (David

Leigh, The Times, Londra, 23 Temmuz 1974)

BBiirr  AAllmmaann  TTuurriissttiinn  GGöözzlleemmlleerrii
"Yunanl›lar›n kasapl›¤›n› insan zekas› kavra-

yamaz... Magosa etraf›ndaki köylerde

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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Rum Milli Muhaf›zlar›, vahfletin eflsiz örneklerini gösterdiler. Türk evlerine

girdiler; ac›mas›zca kad›n ve çocuklara mermi s›kt›lar; birçok Türk'ün

g›rtla¤›n› kestiler; Türk kad›nlar›n› toplayarak ›rzlar›na geçtiler..." (Al-

manya'n›n Sesi, 30 Temmuz 1974)

GGöözzlleemmccii  JJaammeess  RRaayynneerr''iinn  TTeessppiittlleerrii
"K›br›s Rumlar›, XX. yüzy›lda, ça¤d›fl› davran›fllar sergileyerek girifltikleri

katliamlarda masum K›br›s Türklerini hunharca öldürmekle kalmay›p

kazd›klar› çukurlara yar› canl› insanlar› da doldurmufllard›r. ‹flte gün ›fl›-

¤›nda mezardaki pek çok insan cesedi Yunan vahfletini dünya kamu-

oyuna tan›t›yor. Toplu mezarlardan ç›kar›lan K›br›sl› masum

Türklerin cesetleri, y›llardan beri adada derebeylik yasa-

lar›n› uygulayan Rumlar›n, ne derece vahfli olduk-

lar›n› kan›tl›yordu..." (James Rayner, Ezil-

mifl Çiçekler, Lefkofle, 1982, s. 25)

Bilim Araflt›rma Vakf›
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B
ugün K›br›s meselesi, Birleflmifl Milletler Genel

Sekreteri Kofi Annan'›n önerdi¤i yeni çözüm

plan› ve Avrupa Birli¤i'nin Güney K›br›s'› ka-

bul etme sürecinin flekillenmesi ile birlikte bir

kez daha gündemde. Türkiye, hakl› olarak, Kuzey K›br›s'›n egemenlik hak-

lar›n›n elinden al›nmas›na, Kuzey'deki Türklerin adada "az›nl›k" durumuna

düflürülmesine karfl› tav›r al›yor. Bu nedenler:

1) Kuzey K›br›s'taki Türk toplumunun güvenli¤i,

2) K›br›s'›n Türkiye aç›s›ndan tafl›d›¤› stratejik önemdir. 

Bu nedenlerin her ikisi de gerçekçidir. Önceki bölümlerde inceledi¤i-

miz gibi, K›br›s'›n tek bir devlet oldu¤u 1974 öncesi dönemde, adadaki soy-

dafllar›m›za karfl› korkunç sald›r›lar düzenlendi¤i, uzun vadeli bir soyk›r›m

yürütüldü¤ü, aç›kça ortada olan bir gerçektir. Bu vahfletin tekrarlanmama-

s› için gerekli önlemlerin al›nmas› zorunludur ve bunun en baflta gelen

önlemi, adan›n "iki toplumlu ve iki bölgeli" bir yap›da devam etme-

sidir. Birleflik bir K›br›s'ta, 1974 öncesindeki terör ve anarfli

yaflanmasa bile, Türkler kendilerini psikolojik bir bas-

k› alt›nda hissedecekler, tedirgin bir yaflam sü-

receklerdir ki, bu da kabul edilemez. 
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K›br›s'›n Türkiye aç›s›ndan strate-

jik önemi ise, hem somut askeri ve siyasi ger-

çeklerden hem de psikolojik etkisinden kaynaklan-

maktad›r. K›br›s Türkiye'nin milli davas›d›r. Adadaki Türk si-

yasi varl›¤›n›n sona ermesi, ister istemez bu milli davan›n kayb› ola-

rak yorumlanacak ve bu da tüm milli moral üzerinde negatif bir etki mey-

dana getirebilecektir. K›br›s'taki "toprak kayb›"n›n, Türkiye içindeki birta-

k›m bölücü unsurlara "moral dopingi" yapmas›, onlar›n bölücü hayallerine

emsal teflkil etmesi riski de söz konusudur. 

Gerek Devletimizin ilgili kurumlar› gerekse Kuzey K›br›s Türk Cumhu-

riyeti yönetimi -baflta Say›n Rauf Denktafl olmak üzere- bu gerçeklerin bi-

lincindedirler ve nitekim bu nedenle Kuzey K›br›s'›n egemenlik haklar›n›

savunmay› sürdürmektedirler. Bu konudaki resmi politikan›n son derece

yerinde oldu¤u kanaatindeyiz. 

Ancak konunun çok önemli bir yönü daha vard›r ki, flimdiye dek yete-

rince ele al›nmam›flt›r. Bu, K›br›s Türkü'nün Türkiye'ye ve Türk milli kim-

li¤ine olan ba¤l›l›¤› meselesidir. Adadaki Türk varl›¤›n›n devam›, diploma-

tik ve siyasi tedbirlerin ötesinde, kendisini "Türk" olarak hisseden, bu kav-

ram›n ifade etti¤i milli ve manevi de¤erleri benimsemifl bir halk›n varl›¤›na

ba¤l›d›r. Bu sosyolojik mesele, asl›nda konunun en can al›c› noktas›n› olufl-

turmaktad›r. Adada, Türklük kimli¤ini tam olarak sahiplenmifl bir halk ol-

mazsa, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin veya bir baflka yap› içinde de

olsa egemen bir Türk yönetiminin varl›¤› da anlams›z hale gelir. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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LLeeffkkooflflaa  MMiittiinngglleerrii  vvee
KKiimmlliikk  EErroozzyyoonnuu

Bu konuyu incelerken, öncelikle K›br›s'taki Türk halk›-

n›n 19. yüzy›ldan bu yana sürdürdükleri kahramanca direniflin hak-

k›n› teslim etmek gerekir. K›br›s Türkü, aynen bir zamanlar Balkanlar'›n en

uç noktalar›nda Osmanl›'y› temsil eden Türkmenler gibi,  K›br›s'ta Türklük

ad›na bir uç beyli¤i olmufltur. Aday› Rumlaflmaktan, Rum yay›lmac›l›¤›na

yem olmaktan korumufl, K›br›s'taki Müslüman ve Türk varl›¤›n› gö¤üsleri-

ni siperek ederek muhafaza etmifllerdir. K›br›s Türkü'nün bu kahramanca

direniflini ve baflta Say›n Rauf Denktafl olmak üzere bu direniflin mücahid-

lerini sayg› ve sevgiyle anmak, her Türk'ün görevidir.

Ancak K›br›s'› Rumlaflt›rmak isteyen güçler, önlerindeki en büyük en-

gel olan söz konusu güçlü Müslüman Türk kimli¤ini erozyona u¤ratmay›

hedeflemektedirler. K›br›s'ta 2003 y›l› bafllar›nda yaflanan baz› geliflmeler

ise, bu sinsi hedefte baz› mesafeler kat edildi¤ini göstermektedir. 

Bu dönemde, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'›n gündeme getirdi¤i pla-

na destek vermek, KKTC yönetimini bu plan› kabul etmeye davet etmek

için Kuzey K›br›s'ta bir dizi giriflim düzenlenmifltir. Bunlar›n en önemlileri,

Lefkofla'da düzenlenen iki ayr› mitingdir. Bu mitinglerin her ikisinde de

"K›br›s'ta çözüm" ça¤r›s› yap›lm›fl, ancak hakl› gibi gözüken bu ça¤r›n›n al-

t›nda baz› vahim mesajlar da verilmifltir. Mitinge kat›lanlar, Kuzey K›br›s

Türk Cumhuriyeti'nin varl›¤›na dolayl› da olsa karfl› ç›km›fllar, ada-

da Rumlar ile ortak bir yönetim kurulmas›, Birleflmifl Millet-

ler'in öne sürdü¤ü -ve Türk taraf›na pek çok deza-

vantaj getiren- plan›n itirazs›z kabul edilmesi

ça¤r›s›nda bulunmufllard›r. At›lan slo-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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ganlarda "Avrupa Birli¤i vatandafll›¤›"

ön plana ç›km›fl, "Müslüman Türk" kimli¤i

üzerinde en ufak bir vurgu yap›lmam›flt›r. Mitinglerin

sembolik manzaras› da dikkat çekicidir: Say›n Denktafl'›n

Bayrak Televizyonu'ndaki aç›klamalar›nda da vurgulad›¤› gibi, mi-

tinglerde hiç KKTC bayra¤› aç›lmam›fl, Türk bayra¤› dalgaland›r›lmam›fl,

bunlar›n yerine Avrupa Birli¤i bayraklar› tercih edilmifltir. Hatta ikinci mi-

tingde 1974 öncesinde var olan, Rum egemenli¤indeki birleflik K›br›s Cum-

huriyeti bayra¤› aç›lm›flt›r ki, her ne kadar tepki üzerine indirilmiflse de, bu

hareket adadaki "Türk kimli¤i"nin bekas› aç›s›ndan endifle verici bir alamet-

tir. 

Bu mitinglere kat›lanlar›n say›s›n›n 30 bine kadar ç›kt›¤› yönünde tah-

minler vard›r. Adan›n Türk nüfusunun 150 bin civar›nda oldu¤u düflünü-

lürse, bu rakam›n oldukça kayda de¤er oldu¤u görülebilir. Bu mitingleri ve

bunlara kat›lan kitleyi küçümsemek, göz ard› etmek, mümkün de¤ildir. 

Yap›lmas› gereken, ortada ciddi bir "kimlik erozyonu" oldu¤u gerçe¤i-

ni kabul etmek ve bunun çözümlerini aramakt›r. 

Bir kimlik erozyonunun yegane çözümü ise, o kimli¤i oluflturan de¤er-

lerin güçlendirilmesinden geçmektedir. 

KK››bbrr››ss''ttaakkii  PPssiikkoolloojjiikk  SSaavvaaflfl
Bilim Araflt›rma Vakf›, söz konusu kimlik erozyonunun güçlü bir

kültürel e¤itim kampanyas› ile karfl›lanmas› gerekti¤i kanaatin-

dedir.

Bunun için de öncelikle kimlik erozyonunun

kaynaklar›n› tespit etmek gerekmektedir. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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Öncelikle bu erozyonun kendili-

¤inden geliflen bir olgu olmad›¤›n› belirtmek

gerekir. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ni ve adada-

ki Türk varl›¤›n› zay›flatmak için on y›llard›r sistemli bir kam-

panya yürütülmektedir. Rumlar ve aday› Rum egemenli¤inde görmek

isteyen baz› Bat›l› mihraklar, Kuzey K›br›s Türkleri aras›nda olup da milli

ve manevi de¤erlerini yitirmifl baz› insanlar› da kullanarak, Türk kesimin-

de y›k›c› propaganda ve psikolojik savafl yürütmektedirler. Özellikle 1974

öncesindeki Rum mezalimine tan›k olmam›fl olan genç kuflak, bu propa-

gandan›n en önemli hedefidir. Son y›llarda bu propagandaya büyük h›z ve-

rilmifl, adadaki Türk gençleri Bat›l› ülkelere götürerek, seminer ad› alt›nda-

ki baz› endoktrinasyon programlar›na tabi tutulmufltur. 

Bu kampanyan›n en önemli boyutu ise medya alan›ndad›r. Ne gariptir

ki Kuzey K›br›s'taki baz› yay›n organlar›nda Türkiye'yi sözde "iflgalci dev-

let" diye tan›mlama gafletini gösteren baz› aldat›lm›fl kalemler olmufltur. Ba-

z› gazeteler adeta Rum tezinin sözcülü¤ünü yapmakta, Türkiye'nin K›br›s'la

olan iliflkisinin kesilmesini ve KKTC'nin sona ermesini savunmaktad›r. 

Lefkofla'daki mitingleri düzenleyen, bu mitinglerle KKTC, Türkiye ve

Türklük karfl›t› sloganlar atan ve böylece bu mitinglere sadece bar›fl dile¤i-

ni ifade etmeye gelmifl masum insanlar›m›z› da kendi saflar›ndaym›fl gibi

göstermeye çal›flanlar, ayn› kimselerdir. Rumlar›n ve Bat›l› ülkelerin K›br›s

politikas›n› yöneten Rum lobisinin birer beflinci kolu gibi faaliyet göste-

ren bu gibi kiflilerin say›s› az, ancak etkileri büyüktür. 

Peki nas›l olmaktad›r da, K›br›s'taki kahraman Türk

halk› içinde bir beflinci kol faaliyeti organize edile-

bilmektedir? Buna alet olanlar kimlerdir? 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Bu sorunun cevab›n› arad›¤›m›z-

da, kaç›n›lmaz olarak bir tak›m afl›r› sol grup-

larla yüzyüze geliriz. 

Komünist ideoloji, K›br›s Rumlar›ndan Türk kesimine bu-

laflm›fl bir ideolojidir. Bu ideolojinin Rumlar aras›ndaki temsilcisi olan

K›br›s Komünist Partisi AKEL, ne ilginçtir ki ayn› zamanda koyu Yunan mil-

liyetçisi ve Enosis yanl›s›d›r. AKEL'in ideolojisinden etkilenen baz› K›br›sl›

Türkler ise, milli bilinçlerini yitirerek, enternasyonalizm ad›na asl›nda bil-

meden Rum menfaatlerine hizmet eder hale gelmifllerdir. AKEL'in Kuzey

K›br›s'taki uzant›s› say›labilecek olan baz› organizasyonlar, Türklük ve Tür-

kiye aleyhine propaganda yürütür durumdad›r. Bir zamanlar Sovyet Rusya

taraf›ndan desteklenen bu afl›r› sol gruplar, komünizmin y›k›lmas›n›n ard›n-

dan, K›br›s üzerinde Yunan egemenli¤ini destekleyen Bat›l› güçlerin yön-

lendirmesi alt›na girmifltir. 

‹flte KKTC'nin la¤v edilmesi, K›br›s'›n Rum egemenli¤i alt›nda birleflme-

si gibi görüflleri savunan Türkler, genelde hep söz konusu afl›r› sol kesimin

üyeleri veya bu kesimin telkinlerinin etkisinde kalan insanlard›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, sorunun bu fikri ve ideolojik yönüne büyük

önem vermekte, çözümün de buradan geçti¤ine inanmaktad›r. 

KKoommüünniizzmm,,  MMaatteerryyaalliizzmm  vvee  TToopplluumm
Komünist ideoloji, sadece K›br›s Türkü için de¤il, tüm Türk

Milleti için de önemli bir meseledir. Komünist ideolojinin,

1960'l› ve 70'li y›llarda Türkiye'yi büyük bir terör ve

anarfli ortam›na sürükledi¤i malumdur.

1980'lerde ve 90'larda ise, ayn› ideolo-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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ji, koyu bir etnik milliyetçilikle de

birleflerek, Güneydo¤u'daki kanl› terör örgü-

tünü ortaya ç›karm›fl ve beslemifltir. 

Bugün Sovyetler Birli¤i'nin tarihe kar›flm›fl olmas› ve tek

kutuplu bir dünyada yaflamam›z, komünist ideolojinin bir tehlike ol-

maktan ç›kt›¤› anlam›na gelmemektedir. Marksist ideoloji, hala pek çok ül-

kede, devlete ve toplum düzenine karfl› ç›kan radikal örgütler üretmeye ve

bir tehdit kayna¤› olmaya devam etmektedir. 

Bu nedenledir ki Bilim Araflt›rma Vakf›, 1990'l› y›llar›n ortalar›ndan bu

yana, komünist ideolojiye karfl› kapsaml› bir fikri mücadele yürütmektedir.

Bu fikri mücadelenin en önemli yönü ise, komünist ideolojinin felsefi da-

yana¤›na, yani materyalist felsefeye karfl› verdi¤imiz mücadeledir.

Materyalizm, Marx, Engels, Lenin gibi komünist ideologlar›n en çok

üzerinde durduklar› kavramd›r. Sadece maddenin varl›¤›n›n kabul edilme-

sini, Allah'›n varl›¤›n›n ve tüm manevi de¤er ve kavramlar›n reddini gerek-

tirir. Komünist militanlar› komünist yapan, her fleyden önce bu materyalist

felsefeye olan inançlar›d›r. Bu nedenledir ki, materyalist felsefenin çürütül-

mesi, komünizm tehdidinin de nihai olarak ortadan kald›r›lmas› anlam›na

gelecektir.

Bunun yan› s›ra, materyalizmin toplumlara getirdi¤i tek zarar komü-

nizm de de¤ildir. Materyalist felsefe, insanlar› tüm manevi de¤erlerden ko-

pard›¤› için, ayn› zamanda ahlaki bir dejenerasyona da kap› açar. Mater-

yalizmin egemen oldu¤u bir toplumda, din, ahlak, aile de¤erleri,

vatanperverlik gibi ulvi kavramlar giderek zay›flar ve so-

nunda yok olur.  Büyük Önder Atatürk, bu gerçe¤e

"dinsiz milletlerin devam›na imkan yoktur" di-

yerek dikkat çekmifltir.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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BBAAVV''››nn  ÇÇaall››flflmmaallaarr››
Bilim Araflt›rma Vakf› bu gerçeklerin bilincin-

de oldu¤u için, Devletimizin ve Milletimizin bekas› için

çok temel bir mesele olarak gördü¤ü bu tehlikeye, yani materya-

lizme karfl› fikri bir mücadele vermifltir ve vermeye devam etmektedir.

BAV, materyalist felsefenin ve Karl Marx'›n deyimiyle, onun en önemli

bilimsel dayana¤› say›lan Darwin'in evrim teorisinin geçersizli¤ini milletimi-

ze anlatmay› bu nedenle kendisine görev edinmifltir. Vak›f, bu amaçla geç-

ti¤imiz y›llar içinde Türkiye tarihinde efli görülmemifl bir kitlevi e¤itim se-

ferberli¤i yürütmüfltür:

11)) 1998 y›l›ndan bu yana Evrim Teorisinin Çöküflü ve Yarat›l›fl Gerçe¤i

bafll›kl› BAV konferanslar›, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'nin hemen

hemen tüm illerinde ve pek çok büyük ilçesinde düzenlenmifltir. 500'ü afl-

k›n konferansa ve 1000'in üzerinde multivizyon gösterimine toplam 300

binden fazla vatandafl›m›z kat›lm›fl, anlat›lan gerçekleri büyük bir ilgi ve

coflkuyla izlemifltir. 

22)) Bilim Araflt›rma Vakf› sözcüleri sadece Türkiye'de de¤il; Amerika Bir-

leflik Devletleri, ‹ngiltere, Kanada, Almanya, Endonezya, Malezya, Singa-

pur, Azerbaycan, Brunei, Hollanda gibi pek çok önemli ülkede, tüm izle-

yenlerin Türklere ve Türkiye'ye olan hayranl›klar›n› art›ran baflar›l› ilmi

konferanslar tertip etmifllerdir. Bir köfleyazar›m›z (Sn. Hüseyin Üzmez),

BAV'›n uluslararas› çal›flmalar›n›n anlam ve önemini flöyle ifade

etmektedir:

(BAV) adı altında gençler, kendilerini ‹slâm

Türk Mefkûresine vakfetmifl durumdalar.

Yurt içi ve yurt dıflında, yani dün-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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yanın her tarafında konferans-

lar veriyorlar. Gitti¤imiz her yerde onla-

rın faaliyet ve baflarılarını duyuyoruz. Turizm ve

Tanıtma Bakanlı¤ının iflini adeta tek baflına onlar yapı-

yorlar.32

33)) BAV; evrim teorisinin çöküflü, materyalist felsefenin geçersizli¤i, mil-

li ve manevi de¤erlerin önemi, ahlak›n birey ve toplum yaflam›ndaki öne-

mi gibi son derece önemli konularda bugüne kadar pek çok kültürel e¤i-

tim program› düzenlemifl, süreli yay›nlar ç›karm›flt›r. Vak›f camias› mensup-

lar›; günlük gazetelerdeki yaz›lar, televizyonlardaki kültürel programlar,

belgesel filmler, internet siteleri ve teknolojinin sa¤lad›¤› tüm imkanlar› se-

ferber ederek, inand›¤› mukaddes de¤erleri toplumumuza sunmaya ve

bunlara yönelik fikri tehditlere cevap vermeye çal›flm›fllard›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n yürüttü¤ü ve yürütmeye devam etti¤i tüm bu

kültürel hizmetler, ülkemizin bugününe ve gelece¤ine önemli bir katk› sa¤-

lam›flt›r. Özellikle genç neslimizin pek çok fikri buhranla yüzyüze oldu¤u,

de¤er yozlaflmas› içinde bocalad›¤› bir devirde, BAV camias›, ça¤›n gerek-

leriyle uyum içinde bir dindarl›k ve vatanperverlik anlay›fl› ortaya koyarak

pek çok insan›m›za moral kayna¤› olmufltur. 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n K›br›s meselesine bak›fl›nda da söz konusu

kültürel de¤erleri temel alan yaklafl›m egemendir. BAV, Türkiyemizi hedef

alan de¤er yozlaflmas›n›n ve kimlik erozyonunun adadaki soydafllar›m›z›

da hedef ald›¤›n› düflünmektedir. Ve bu tehditlere karfl› tüm Tür-

kiye çap›nda yürüttü¤ümüz kültürel hizmetin benzerleri-

nin, K›br›s'ta da yürütülmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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KK››bbrr››ss  ‹‹ççiinn  KKüüllttüürreell
KKaammppaannyyaa

Bu kültürel hizmetlerle, Kuzey K›br›s Türkü; sahip oldu-

¤u Türk kimli¤i, Müslüman kimli¤i ve Osmanl› miras› konusunda

modern kitle iletiflim araçlar›yla bilinçlendirilmelidir. Müslüman-Türk kim-

li¤inin neden bir gurur ve fleref vesilesi oldu¤unu, bu kimli¤i tafl›yan insan-

lar›n as›rlar boyunca tüm dünyaya nas›l nizam verdi¤ini kavramal›d›rlar. 

Bu kampanya çerçevesinde:

11))  KK››bbrr››ss''››nn  ttüümm  ggaazzeettee  vvee  ddeerrggiilleerriinnddee  vvee  bbaaflflttaa  KK››bbrr››ss  rreessmmii  ddeevvlleett  ttee--

lleevviizzyyoonnuu  BBaayyrraakk  TTVV''ddee  vvee  BBaayyrraakk  RRaaddyyoo''ddaa  yyoo¤¤uunn  bbiirr  kküüllttüürreell  sseeffeerrbbeerrlliikk

yyüürrüüttüüllmmeellii;; Türk tarihi, Osmanl› tarihi, Müslüman-Türk ahlak›, 1974 önce-

sinde K›br›s'ta yaflanan olaylar, 1974'teki Bar›fl Harekat›'n›n K›br›s halk›na

kazand›rd›klar› gibi önemli konular; aç›k, anlafl›l›r, düzeyli ve kaliteli yaz›

ve yap›mlarla halka anlat›lmal›d›r.

22))  KKKKTTCC''nniinn  ddöörrtt  bbiirr  yyaann››nnddaa,,  öözzeelllliikkllee  üünniivveerrssiitteelleerrddee  kkoonnffeerraannssllaarr  ddüü--

zzeennlleennmmeellii,, üstte say›lan konular insanlara yüzyüze anlat›lmal›, onlar›n bu

konudaki görüflleri de¤erlendirilmeli, sorular› yan›tlanmal›d›r.

3) Kuzey K›br›s halk›n›n bir bölümünü rahats›z eden birtak›m hhaattaall››  ppoo--

lliittiikkaallaarr  vvee  uuyygguullaammaallaarr  vvaarrssaa,,  bbuunnllaarr  ddaa  bbiirr  aann  öönnccee  ddüüzzeellttiillmmeellii,, halk›n

KKTC'ye ve Türkiye'ye olan güvenini perçinleyecek sosyal politikalar ge-

lifltirilmeli, insanlar›n sorunlar›na çözümler getirilmeli, bu çözümleri "Gü-

ney'le entegrasyon"da aramaktan kurtar›lmal›d›rlar. Devlet yöneti-

minde, halka karfl› flefkat ve anlay›fl egemen olmal›, sorun-

lar› olan kesimlerle yak›ndan ilgilenilmeli, K›br›s'›n

geliflimi için giriflimcilerin önüne f›rsatlar aç›l-

mal›d›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Bu konularda Devletimizin ve

KKTC'nin sivil toplum örgütleriyle ifl birli¤i

yapmas› gerekti¤i ise aç›kt›r. Devletimiz kuflkusuz ge-

rekli politikalar›n belirlenmesi ve uygulanmas› konusunda

gerekeni yapacakt›r, ancak kültürel kampanyalar en iyi ve etkili bi-

çimde gönüllü sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan yürütülebilir. Bu konuda

tecrübe ve birikim sahibi olan vak›f ve dernekler, göreve ça¤r›lmal› ve des-

teklenmelidir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, bu konuda üzerine düflen görevi yapmaya, tüm

Türkiye'de büyük bir azim ve hizmet aflk›yla yürüttü¤ü kültürel e¤itim

kampanyalar›n› Kuzey K›br›s'ta da yürütmeye taliptir. 

E¤er bu çal›flmalar baflar›l› ve etkili bir biçimde yürütülür, Devletimiz

bunun için gerekli deste¤i sa¤larsa, o zaman Kuzey K›br›s'taki "kültür eroz-

yonunun" da k›sa sürede önü al›nacakt›r. Ve Kuzey K›br›sl› soydafllar›m›z,

kendilerini Avrupa Birli¤i bayra¤› açmaya iten yan›lg›dan s›yr›larak, yeni-

den Ay-Y›ld›z alt›nda onur, mutluluk ve güven bulacaklard›r. 

KK››bbrr››ss  ‹‹ççiinn  GGeerreekkllii  KKüüllttüürreell  PPoolliittiikkaallaarr
K›br›s konusunda yürütülmesi gereken politika sadece siyasi ve diplo-

matik boyutta de¤ildir. Ayn› zamanda ekonomik ve kültürel alanlarda da

K›br›s'›n Türk halk›n› kalk›nd›racak, güçlendirecek, motive edecek at›l›m-

lar gerekmektedir. Avrupa Birli¤i'ne kat›lmas› –her ne kadar res-

men imzalanmam›fl olsa da- kesinleflen Güney K›br›s, ada-

daki baz› soydafllar›m›z için cazip hale gelmeye bafl-

lam›flt›r. Bunun dejenere edici bir faktör hali-

ne gelmesinin önünü kesmek için,

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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K›br›s Türkü'nü hem sosyo-ekonomik

yönden kalk›nd›rmak hem de milli ve mane-

vi de¤erlerini güçlendirerek Türkiye'ye ve Müslüman-

Türk kimli¤ine olan ba¤l›l›¤›n› perçinlemek gerekmektedir. 

Kuzey K›br›s'ta geçti¤imiz günlerde düzenlenen baz› mitingler,

adadaki Türk halk›n›n bir bölümünün baz› mevcut politikalardan memnu-

niyet duymad›¤›n› göstermektir. Buna karfl› yap›lmas› gereken, bu memnu-

niyetsizli¤e neden olan sorunlar› gidermek, halk›n KKTC yönetimine yeni-

den güven duymas›n› sa¤layacak politikalar gelifltirmektir. 

Bunun için, K›br›s Türklerinin; kalk›nm›fl ve müreffeh bir Güney K›br›s

ile ekonomik yönden zor durumda olan, ve pasif bir Kuzey K›br›s manza-

ras› aras›nda kalmak ikileminden kurtar›lmas› gerekir. Aksine, K›br›s Tür-

kü, ça¤dafl, modern, kalk›nm›fl ve ayn› zamanda milli ve dini kimli¤i çok

güçlü bir model görmeli, bu modeli benimsemelidir. Milletlerin, özellikle

de küçük toplumlar›n e¤ilimlerinde psikolojinin yeri büyüktür. K›br›s Türk

toplumunun güçlenmesi, psikolojik yönden güçlenmesine ba¤l›d›r ve bu

da sayd›¤›m›z ekonomik ve kültürel politikalar›n hayata geçirilmesiyle ger-

çekleflecektir.

Bu konuda önemli bir görev de medyaya ve sivil toplum kurulufllar›na

düflmektedir. K›br›s milli bir davad›r ve herkesin bu davada milli çizgide

hareket etmesi, Devletimizin belirledi¤i politikalara destek olmas› gerekir.

K›br›s Türkü, adadaki varl›¤›n› can› gönülden destekleyen, milli ve di-

ni bir kardefllik duygusu içinde kendisiyle tek yürek olup hakla-

r›n› var gücüyle savunan bir anavatan görmelidir. Bu ru-

hu yaflamak ve yaflatmak, milletini ve devletini se-

ven herkesin görevidir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›





83

B ilim Araflt›rma Vakf›, "K›br›s ‹çin Gerçek Çö-

züm: Milli ve Manevi Uyan›fl" isimli konferans

serisinin ilkini 6 fiubat 2003 tarihinde ‹stanbul

Ç›ra¤an Saray›'nda düzenledi. Konferans›n baflkanl›¤›n› Ticaret eski Bakan-

lar›m›zdan Say›n Agah Oktay Güner yürüttü. 250 izleyicinin kat›ld›¤› kon-

feransta, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye aç›s›ndan önemi, K›b-

r›s davas›n›n terk edilemezli¤i ve K›br›s'a yönelen tehditler konular›nda çok

önemli bilgi ve görüfller ortaya kondu. ‹lerleyen sayfalarda bu konferansta

söz alan k›ymetli konuflmac›lar›n tebli¤lerinden kesitler verilerek, konfer-

ansta aktar›lan k›ymetli bilgi ve yorumlar ele al›nacakt›r. 

SSuunnuuccuu:: De¤erli ve kahraman komutanlar›m, Say›n Bakan›m, Say›n Mil-

letvekillerim, de¤erli misafirlerimiz… K›br›s'›n gelece¤inin yo¤un olarak tar-

t›fl›ld›¤› flu son günlerde milli birlik ve beraberli¤e her zamankinden çok

daha fazla ihtiyaç duymaktay›z. Bilim Araflt›rma Vakf›, bu konu-

da milli birli¤in güçlenmesine katk› sa¤lamak ve K›br›s da-

vas›n›n kahraman önderi Cumhurbaflkan› Say›n Ra-

uf DENKTAfi'a destek vermek amac›ndad›r.
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Say›n Denktafl üzerine düflen a¤›r sorumlulu¤u yerine getirmeye çal›fl›r-

ken K›br›sl› Türklerin haklar› kadar, onlar› kurtarmak için can›n› vermifl

olan flehitlerimizin de hat›ras›n› düflünerek hareket etmektedir. Ve her za-

man oldu¤u gibi bu konuda da bizlere ›fl›k tutan büyük önder Atatürk ""KK››bb--

rr››ss  bbiizziimm  iiççiinn  öönneemmlliiddiirr..  KK››bbrr››ss''aa  ddiikkkkaatt  eeddiinniizz"" demifltir. 

Gerçekten de K›br›s Türkiye'nin milli davas›d›r. ‹flte bu vesileyle Bilim

Araflt›rma Vakf› taraf›ndan düzenlenmifl olan ""KKIIBBRRIISS  ‹‹ÇÇ‹‹NN  GGEERRÇÇEEKK  ÇÇÖÖZZÜÜMM""

adl› konferansa hofl geldiniz... 

AAggaahh  OOkkttaayy  GGüünneerr:: Çok muhterem han›mefendiler, beye-

fendiler! Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Bilim Araflt›r-

ma Vakf›'n›n say›n baflkan›, de¤erli mensuplar›

ve yöneticilerini huzurunuzda tebrik ede-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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rek sözlerime

bafllamak istiyo-

rum. Aynen Kuvay-›

Milliye döneminde oldu-

¤u gibi, siyasi iktidar›n milli

menfaate ne ölçüde hizmet etti-

¤inden endifle duyan Türki-

ye'nin bütün ayd›nlar›, Türki-

ye'nin hemen her köflesinde bu

tip toplant›lar tertip etmektedir.

Ankara'da Türk Ocaklar›'n›n

baflkanl›¤›nda, Türk Dünyas›

Dayan›flma Grubu ve di¤er bü-

tün gruplar, bir gerçe¤i yeniden anlatmak ve yeniden idrak etme gayreti

içerisindedirler.

Çok muhterem konuflmac› beyefendilerin ve siz çok muhterem dinle-

yicilerin bu akflam say›n konuflmac›lar›n ihtisas dallar› aç›s›ndan, kendi gör-

güleri, kendi bilgileri aç›s›ndan burada nakledecekleri K›br›s ile ilgili dü-

flüncelerinin, bizim için gerçekten çok önemli olan bu milli davaya büyük

ölçüde katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum. 

Ne yaz›k ki Türkiye'de bu tip teflkilatlanmalar çok geç olmufltur. Siyasi

sistemin demokrasiye aç›kl›¤›, siyasi sistemin demokrat olabildi¤i ve si-

yasi iktidarlar›n fikir hürriyetine, flahsiyetine fikre sayg› duydu¤u

ölçüde, demokratik örgütleri geliflir, ço¤al›r ve düflüncele-

rini ifade eder. Demokrasinin geliflmifl oldu¤u bü-

tün dünya ülkelerinde o memleketlerin mil-

li meseleleri, milletin kat›l›m›yla çö-

Bilim Araflt›rma Vakf›

Agah Oktay Güner
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zülür. Milletin kat›l›m› olmadan, sadece "ben her fleyi bilirim ve ben çöze-

rim, tek do¤ru bana aittir" derseniz, o zaman bir yanl›fltan di¤er yanl›fla sü-

rüklenmeniz kaç›n›lmaz olur. 

De¤erli konuflmac›lar en fazla 15 dakika içerisinde görüfllerini ifade bu-

yuracaklar, sonra da bir k›sa de¤erlendirmeyi arz etmek istiyorum. Ancak

hemen flunu belirteyim ki, gazeteci Say›n Ergin Konuksever'in biraz önce

ziyaret etmifl oldu¤umuz, görmüfl oldu¤umuz sergileri, milli haf›zay› diri

tutmas› aç›s›ndan fevkalade faydal›d›r. Ne yaz›k ki çok çabuk unutan ve

çok çabuk perde çeken haf›za zaafiyeti, toplumumuza musallat ol-

mufl dertlerin bafl›nda geliyor. 

Bugün bu toplant›ya kat›lamad›¤› için telgraf ile

katk›da bulunan Say›n Devlet Bakan› Ali Baba-

can, Kültür Bakan› Say›n Hüseyin Çe-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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vik, Ulaflt›rma Bakan› Say›n Güner Y›ld›r›m, Devlet Bakan› Prof. Dr. Say›n

Mehmet Ayd›n, Maliye Bakan› Say›n Kemal Unak›tan ve D›fliflleri Komisyo-

nu Baflkan› Say›n Mehmet Dülger bu toplant›ya baflar› dilemekte ve yo¤un

programlar› sebebiyle kat›lamad›klar› için üzüntülerini, sevgi ve sayg›lar›n›

muhterem heyetimize iletmektedirler. Ayr›ca Galatasaray Spor Klubü Tek-

nik Direktörü Say›n Fatih Terim de bu toplant›ya baflar› dilemekte, gönlü-

nün bizlerle oldu¤unu belirterek Denizli Spor müsabakas› için kamp çal›fl-

malar› sebebiyle aram›zda bulunamad›¤› için üzüntülerini arz etmekte-

dir. 

Bu toplant›ya davet edilenler aras›nda hiç flüphesiz ki

KKTC Cumhurbaflkan› Say›n Rauf Denktafl'›n müstes-

na bir yeri vard›r. Say›n Denktafl aynen flöyle

yazm›fl: 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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""BBaaflflkkaannll››kk  DDiivvaann››,,  

BBiilliimm  AArraaflfltt››rrmmaa  VVaakkff››,,  ‹‹ssttaannbbuull,,  

Anavatan Türkiye ile birlikte bugüne kadar sürdür-

mekte oldu¤umuz ulusal K›br›s davam›z en kritik aflamala-

r›ndan geçmektedir. Öyle ki, bugüne kadar elde etti¤imiz en temel

hak ve ç›karlar›m›z, K›br›s Türk halk›n›n iradesi d›fl›nda haz›rlanan

planlarla eritilmek istenmektedir. Görüflme masas›nda verdi¤imiz mü-

cadele, bu haklar›m›z› komflular›m›za ve dünyaya anlatmak ve kabul

ettirmektir. 

Ne yaz›k ki Rum komflular›m›z hala kendilerini K›br›s'›n sahibi gör-

mekte ve çözüm aray›fllar›n› tek tarafl› olarak gasp ettikleri K›br›s Cum-

huriyeti unvan›n›n arkas›na saklanarak aramaktad›rlar. Ortaya koy-

du¤umuz tüm önerilerimizin reddedilmesi, tüm adaya hakim olma ifl-

tah›n› sürdürmelerinden baflka bir fley de¤ildir. Halbuki K›br›s Türkü

nelerin üzerinde durmaktad›r: Egemenlik, iki devletlilik, siyasi eflitlik,

Türkiye'nin garantörlü¤ü gibi konular olmazsa olmazlar›m›zd›r. ‹ngil-

tere ve Amerikan ifl birli¤i ile dayat›lmak istenen planda ise bu hayati

unsurlar›m›z suland›r›lmaktad›r. 

Bunun ötesinde, uygar ve adalete dayanan bir çözüm aray›fl›n›n d›-

fl›nda toprak tavizleri istenerek ve içimize az›msanmayacak say›da

Rum nüfus eklenerek K›br›s Türkü'nün kendi kendini da¤›tmas›

planlanmaktad›r. 

Paneliniz arac›l›¤› ile bir kez daha vurgulamak is-

terim ki, K›br›s Türk halk› egemenlik, siyasi

eflitlik ve iki devletlilik anlay›fl› üzeri-
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ne titremektedir. Çünkü tüm

bunlar, topyekün yok edilmek istenen

bir halk›n direnci sonucunda elde edilmifltir. Ve

bu haklar, K›br›s Türk halk›na ana sütü gibi helaldir.

Toprak ve göçmenler konusunda duyarl›y›z. Çünkü istenen top-

rak parçalar› ve yerinden edilmesi öngörülen nüfus say›s›na paralel

olarak, içimize aktar›lacak Rum nüfusu ile K›br›s Türkü'nün toplum-

sal kimli¤i berhava edilmek istenmektedir. 

Elbette ki amac›m›z, K›br›s'ta huzur içinde bir bar›fl ve çözüm ortam›-

n› sa¤lamak ve bunu yaflatmakt›r, ne var ki her bar›fl, bar›fl› getirme-

yebilir. Her çözüm, istenilen sonucu do¤urmayabilir. Bizim arzulad›-

¤›m›z bar›fl ve çözüm, her iki halk›n siyasi iradesine, eflitli¤ine, ege-

menli¤ine, kendi gelece¤ini belirleme hakk›na sayg›l›, sars›lmaz bir ba-

r›fl ve çözümdür. Birbirine düflman olmayan, iyi komfluluk iliflkilerini

ve ortak bir devlet anlay›fl›n› yaflatmak isteyen halklar, ancak bunlara

sayg›l› olursa birarada ifl birli¤ine gidebilirler. Bu düflüncelerle Bilim

Araflt›rma Vakf›'n›n "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" ad› alt›nda düzenledi-

¤i panelin K›br›s'ta sürdürülen görüflmelere ›fl›k tutmas›n› temenni ed-

er, panelinizin baflar›l› geçmesini diler, tüm kat›l›mc›lara sayg›lar su-

nar›m. 

RRaauuff  DDeennkkttaaflfl,,  

KKKKTTCC  CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››""
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Bu konferansta söz alan say›n konuflmac›la-

r›n sunufllar›n›n baz› bölümleri, afla¤›da aktar›lmaktad›r:

NNeeflfleett  ‹‹kkiizz  ((EEmmeekkllii  DDeenniizz  AAllbbaayy››)):: Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

K›br›s meselesi 186 y›ld›r süren bir meseledir. K›br›s meselesini anlamak

için Etniki Eterya'y›, büyük ülküyü, Albay Grivas'›n niçin onuncu y›l Bizans

kahraman› Dideris'in imzas›n› kulland›¤›n› etüt etmek laz›md›r. Müstemle-

ke Nezareti Müsteflar› Churcil 1907'de adaya gitti¤inde karfl›land›¤› zaman

kendisine ilk söylenen laf ""‹‹nnggiilltteerree  bbiizzee  KK››bbrr››ss''››  vveerreecceekkttiirr..  SSiizzee  ggüüvveenniiyyoo--

rruuzz"" olmufltur. 1878'de ilk genel vali Garnet Olsen adaya gitti¤i zaman, Pi-

tium Bafl Piskoposu da kendisini ayn› sözlerle karfl›lam›flt›r. Baflkan Roose-

velt'e de Yunan Kral›n›n, Yunan Baflbakan›n› K›br›s'›n Yunanistan'a veril-

mesi için baflvurular›na rastlars›n›z. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

Emekli Deniz Albay› Neflet ‹kiz
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K›saca flunu söylemek istiyorum:

K›br›s davas› bir Türk-Yunan davas›d›r. Tarih

boyunca Yunanistan'› biliyoruz. Yunan kilisesini bili-

yoruz. Yunan gençli¤ine verilen e¤itimleri biliyoruz büyük ül-

kü konusunda. Yunan bas›n›n› biliyoruz. Bütün dünyaya yay›lm›fl Yu-

nanl›lar› biliyoruz. Afla¤› yukar› deniz piyade zabitlerinin onda birine yak›-

n›, Yunan as›ll› veya Ermeni as›ll› idiler. Aralar›nda çok büyük bir ba¤ var-

d›. Bütün bunlar› biliyoruz. 

Biraz önce flehitlerimizi anarken Fethiyeli Osman Onbafl›'y› hat›rlad›m.

Generallerimiz bilir; Tugay Komutan›m›z. Burada Fethiyeli Osman Onbafl›,

taarruzda flehit olaca¤›n› görüyor. 220 TL borcu var üç arkadafl›na. Vasiye-

tini b›rak›yor. Ertesi gün bir onbafl› flehit oldu, o da Fethiyeli Osman On-

bafl›'yd›. Amfibi tugay›n›n müzesini, bir gün Kocaeli'ne yolunuz düflerse, bu

k›ymetli vatan çocu¤unun vasiyetini görmenizi söylerim. 

fiimdi mühim olan budur: Türk çocu¤unun asaleti kaybolmamal›d›r.

Anlaflmalar kudret ve kuvvetin ifadesidir. Bence anavatan›n ayr›lmaz bir

unsuru olan K›br›s Türklerinin, ‹stiklal harbinde, ‹mparatorlu¤umuz s›ras›n-

da ve sonra bize olan engin sevgileri her zaman tezahür etmifltir. Rumlarla

içiçe asla yaflayamazlar. fiahsi görüflüm, her iki kesim ayr› ayr› olarak yafla-

mal›d›r. 

Biz soylu bir ülkenin çocuklar›y›z. Ülkemizde her alanda fevkalade ka-

pasiteli insanlar var. Tezlerimizi ortaya cesaretle koymal›y›z. ‹yi yerler-

deki Türklere güvenmeliyiz. Hepinizi sayg›yla selamlar›m. 

AAggaahh  OOkkttaayy  GGüünneerr:: 1940'ta Lefkofle'de do¤an

ve flu anda Ulusal Birlik partisinden Girne

Bilim Araflt›rma Vakf›
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milletvekili seçil-

mifl olarak K›br›s

Türk Parlamentosu'nda

görev ifa eden say›n ‹‹llkkeerr

NNeevvzzaatt ikinci konuflmac›d›r. 

‹‹llkkeerr  NNeevvzzaatt  ((KKKKTTCC  GGiirrnnee  MMiilllleettvvee--

kkiillii))  :: K›br›s meselesine sadece ada-

da yaflayan Türklerle Rumlar›n ara-

s›ndaki bir ihtilaf ve bunun çözüm-

lenmesi meselesi olarak bakmak,

yanl›fl bir de¤erlendirme olur. Meselenin esas›, adan›n Do¤u Akdeniz'de,

üç k›tan›n birleflti¤i petrol kaynaklar›n›n da¤›l›m noktas›nda ve Türki-

ye'nin aç›k denizlere kap›s› olan Do¤u Akdeniz limanlar› ve ikmal yollar›-

na hakim, stratejik bir konumda olmas›d›r. Bu ba¤lamda K›br›s meselesi,

esasen, adadaki Türk ç›karlar›n›n bölgede ve uluslararas› iliflkilerde rol al-

makta olan devlet ve baflka aktörlerin ç›karlar›yla yar›flmas› meselesidir.

‹lgili aktörleri k›saca flöyle s›ralayabiliriz:

19. yüzy›ldan beri adada ve bölgede mevcudiyetini sürdürmüfl, merke-

zi, Avrupa'n›n en bat›s›nda olsa da adada 1960 y›l›nda iki toplum aras›nda

kurulan K›br›s Devleti'nin garantör s›fat›n› sessizce devam ettirmekte olan

ve en önemlisi K›br›s Devleti'nde iki tane egemen askeri üsse sahip ‹ngil-

tere. 

Kendi stratejik ve ekonomik ç›karlar›n› tek süper güç

olarak korumak ve gelifltirmek için hareket eden, ya-

r›m as›rd›r sad›k dostu oldu¤umuz Uzakdo¤u,

Orta Asya, Somali ve Balkanlar'da ca-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

‹lker Nevzat



93

n›m›z› kan›m›z› ortaya koyarak ispat etti¤imiz müttefikimiz Amerika Birle-

flik Devletleri. Bu dünya süper gücünün Hazar Denizi, Ortado¤u petrolle-

ri, Ortado¤u'daki siyasi geliflmeler yönünden Arap-‹srail sorunu, Irak gibi

s›cak sorunlarla direkt ilgisi bak›m›ndan K›br›s adas›nda olup bitenlerde

mutlaka ç›kar› vard›r.

Avrupa Birli¤i, ekonomik gücünün askeri güçle desteklenmesi gerekti-

¤inin bilincindedir. Çok önemli enerji kaynaklar›n›n da¤›l›m›n›n kontrol

edilebilece¤i K›br›s'a yerleflmeyi uygun bulmaktad›r. Kuzey K›br›s'a boykot

ve ambargo uygulayan, Türkiye'nin üyeli¤i konusunda son derece tereddüt

eden AB, K›br›s'ta siyasi çözüm aramadan K›br›s Rumlar›yla üyelik müza-

kerelerini tamamlay›p, bu arada Kuzey K›br›s'ta ve Türkiye'de ustaca pro-

paganda yürütmeyi baflarm›flt›r.  

K›br›s Rumlar›n›n AB'ye girmesiyle siyasi durumunu ve söz sahip-

li¤ini perçinlefltirecek olan Yunanistan.  

Adil ve kal›c› bir çözümü uzlafl› ile taraflar›n bulma-

s›na yard›mc› olmak maksad›yla arabuluculuk,

iyi niyet misyonu yerine AB'nin K›br›s'a

Bilim Araflt›rma Vakf›
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yerleflmesine olanak sa¤layacak,

AB'nin genifllemesine endeksli birtak›m kesin

tarihler, "deadline"lar, içeren bir Kofi Annan Plan› sü-

recinin içerisine girmifl bulunuyoruz. 

Bu ortamda kiflilikli bir yavru vatan, karfl›l›kl› bir sevgi, sayg› ve

samimiyet çerçevesinde anavatan›yla her derdi, her sorunu makuliyetle, sa-

b›r ve sebatla ele alabilmeli ve flimdiye kadarkinden daha etkin bir flekilde

elele verip propaganda boflluklar›na müsaade etmeden dünya siyasi plat-

formunda meram›m›z› daha iyi anlatmaya özen göstermeliyiz. Beni dinle-

di¤iniz için teflekkür ederim. 

SSaabbaahhaattttiinn  ‹‹ssmmaaiill  ((KKKKTTCC  CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››  DDaann››flflmmaann››)):: Say›n Baflkan›m,

Say›n Bakan›m çok teflekkür ediyorum. De¤erli izleyiciler, de¤erli kat›l›m-

c›lar, burada sizinle birarada olmaktan duydu¤um mutlulu¤u belirterek

sözlerime bafllamak istiyorum. Ben asl›nda Annan Plan›'n›n detay› üzerin-

de durmak düflüncesindeydim. Ve içinde bulundu¤umuz son iki haftadaki

ve bugün devam eden geliflmelerle ilgili olarak konuflmak istiyordum. 

Biliyorsunuz bugün KKTC Meclisi ola¤anüstü topland› ve son durumu

de¤erlendirmektedir, toplant› da flu an devam etmektedir. 

Ben bugün K›br›s Türkü'ne karfl› bir psikolojik harekat oldu¤unu görü-

yorum. "Her K›br›s Türkü, vatan›na milletine karfl›" fleklinde bir psikolojik

harekat propagandas› yap›lmaktad›r. Bu oyuna düflmeyelim. Çünkü ay-

n› psikolojik harekat yalan› ayn› flekilde K›br›s'ta K›br›s Türkleri-

ne söylenmektedir, "Türkiye sizi satt›, Türkiye AB'ye gir-

mek için K›br›s'tan vazgeçti" temas› orada ifllen-

mektedir. Bu iki halk› birbirine düflürmeyi

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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amaçlayan bir hare-

kettir. Uygulay›c›lar› ve

planlay›c›lar› ayn›d›r. Planla-

y›c›lar› ABD, maalesef stratejik

müttefik dedi¤imiz ABD'dir, ‹ngilte-

re'dir, AB'dir. Bu, belgelerle ispatlanm›fl-

t›r. Biraz sonra onun belgelerini size gös-

terece¤im. 

Yine ayn› flekilde bu psikolojik hare-

kat› düzenleyenlerin kulland›klar› araçlar

da baz› gazetecilerdir. Bize "Türkiye sizin

düflman›n›zd›r" diyen ayn› gazetecilerdir.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Türkiye'de "K›br›s Türkleri Türkiye'yi

istemiyor" diyen ayn› gazetecilerdir. 

ABD, 1990 y›l›nda adaya iki uzman gönderdi. Bu

uzmanlar çal›flmalar yap›yorlar, ben bunlarla flahsen konufl-

mufl biriyim. Bu uzmanlar her meslek grubunda ö¤retmen, eczac›,

mühendis, mimar, politikac›, milletvekili veya parti yönetiminin de¤iflik

kadrolar›nda olan kifliler. Partilerin gençlik kollar›, gençlik örgütleri her ke-

simde en sivrilmifl kiflileri, lider yetene¤i geliflmifl kiflileri 48 tane grupta ör-

gütlediler. Compile Resolution denen e¤itimleri bu gruplarda yapmaya bafl-

lad›lar. Çok masum gibi görülen bu Compile Resolution e¤itimlerinde ve-

rilen esas tema, bir beyin y›kama çal›flmas›d›r. Ve özel olarak gelen uzman-

larla gerek K›br›s'ta gerekse yurtd›fl›nda ABD'de, Avrupa'n›n de¤iflik ülke-

lerinde, ‹ngiltere'de yap›lm›fl. 

Bunlar› yurtd›fl›na ç›kar›yor, bunlar› 20'flerli 30'arl› gruplar halinde, ay-

n› say›da Rum'u da bu gruplar›n içerisine katarak "work shop" denen bir

atölye çal›flmas› içerisinde flu temalar ifllenmifltir: "Siz Türk de¤ilsiniz; K›b-

r›sl›s›n›z, Rumlarla beraber bir K›br›s milletisiniz. Türkiye e¤er K›br›s'tan

aya¤›n› çekerse bu K›br›s milleti, rahat rahat, geçmiflte oldu¤u gibi anlafla-

bilir, yaflayabilir." 

Bak›n az önce mitingde gördünüz; bir pankartta "Ben ne Rum ne de

Türküm, K›br›sl›y›m" yaz›yor. Halbuki tarihin hiçbir döneminde K›br›sl› de-

nen bir millet oluflmam›fl. K›br›s'ta her zaman Türk unsurunun parças›

olan K›br›sl› Türkler veya Yunanistan'›n bir parças› olan veya

K›br›s'ta gelmifl geçmifl bütün milletlerin bir karmafl›¤›

olan, melez bir halk olan K›br›sl› Rumlar yaflam›fl-

t›r. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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Dolay›s›yla iki farkl› unsurdan, iki

ayr›  milletten yeni bir millet yaratma gibi bir

felsefe ortaya koymufllard›r. Çok ilginçtir ki Sovyetler

Birli¤i de ayn› temay› iflliyordu, K›br›sl›l›k temas›n› iflliyordu.

Bugün bu K›br›sl›l›k temas›n› bu kadrolara ifllemektedirler. 

Mehmet Hasgüler, CTP Parti Meclisi'nin üyesidir, aç›kça flöyle yaz›yor:

"K›sa bir süre önce 30 dolay›nda K›br›sl› Türk, 60 saatlik program› izleye-

rek uzlaflmazl›klar›n çözümüne profesyonelce katk› koyma belgesi ald›" di-

yor ve anlat›yor detay›n›n nas›l oldu¤unu, kendisi de kat›lm›fl, izlemifl.

ABD'liler 60 saat süren bir programla 30 tane insan›m›z› alm›fl, orada e¤it-

mifl. 

Burada bir baflka belge vard›r. Bak›n, Karen Fogg'un e-maillerinde, biz

bunu Hüseyin Macit Yusuf Bey'le "Karen Fogg'un K›br›s e-mailleri" diye bir

kitap yapt›k, "Denktafl'› y›prat›n; sokaklara ç›k›n onun K›br›s Türklerinin

de¤il, Türkiye'nin ç›karlar›n› temsil etti¤ini ortaya koyun, askerin ç›karlar›-

n› temsil etti¤ini ortaya koyun ve Denktafl'a, Türkiye'ye karfl› tepkinizi or-

taya koymak için yollara dökülün, sokaklara dökülün" diyor ki, bugün ya-

p›lan, odur ve bu eylemleri yapanlar›n tümü, bafl› çekenlerin tümü, bu e¤i-

timlerden geçmifltir ve bir grupta da örgütlüdür. 

Ve bizi zay›flatan maalesef, say›n baflkan, de¤erli kardefllerim, bu ko-

nulardaki vurdumduymazl›kt›r. Çok teflekkür ederim. 

MMeehhmmeett  EEmmiinn  AAggaa  ((‹‹sskkeeççee  MMüüffttüüssüü)):: fiimdi ben buradaki

konuflmac›larla belki baz› yerde ayr› düflece¤im ama

beni mazur görürsünüz. Bizde Yunanistan'da

milli dava denildi mi ne solcu var, ne

Bilim Araflt›rma Vakf›
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sa¤c› var, ne komünist var, ne bir

fley. Hiçbir fley, solcu gazeteler, komünistler

falan vs. milli dava denildi¤i zaman hepsi beraber yü-

rüyorlar. 

fiimdi Annan Plan›'ndan bahsediliyor, Denktafl'a karfl› olanlardan

bahsediliyor, her yerde var bunlar, bizde de var. Fakat K›br›s'taki baz› olay-

lar bize ters geliyor, hatta geçen sene KKTC'de Avrasya toplant›s›na gittik.

Orada bir kifli ç›kt› flikayet etti: "Bizim çocuklar›m›z yetifliyor, bizim çocuk-

lar›m›za ne dini bilgi veriliyor, ne Kuran veriliyor, ne bir fley" dedi. "Sen

Denktafl'› görüyorsun, bunlar› söyle" dedi mesela. Oradaki olan bütün so-

run, mesela bu gençlerin ayaklan›fl›, idealsiz, imans›z yetiflmelerinden kay-

naklan›yor. Denktafl'a buradan da mesaj yolluyorum, oradaki gençleri mil-

li benlikli ruh ile yetifltirsinler. Yetifltirmedikleri sürece hep o belalar gele-

cektir. 

Eskiden K›br›s adas› hiçbir zaman Yunan adas› olmam›flt›r. Ve K›br›s

adas› Türklerindir. Atatürk'ün dedi¤i gibi ""KK››bbrr››ss  ssttrraatteejjiikk  yyöönnddeenn  ççookk  mmüü--

hhiimm,,  ççookk  eehheemmmmiiyyeettllii  bbiirr  aaddaadd››rr.."" Stratejik konumu itibar›yla önemlidir, ve

milli bir davad›r. 12 Ada'y› verdik, Girit'i daha evvel verdik. fiimdi K›br›s

için s›k›flt›r›yorlar. Sonra da kendilerince Türkiye'yi parçalayacaklar. Ondan

sonra hedefe ulaflacaklar. Megali ‹dea demek, Asya'n›n, bu küçük Asya'n›n,

bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olan Türklerin, Müslümanlar›n

hepsinin buradan gitmesi demektir.  

Biz bu duygularla cemaatimize buradan sesleniyoruz. Ce-

nab-› Allah Türk dünyas›na, ‹slam dünyas›na yard›m et-

sin. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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HHüüsseeyyiinn  MMaacciitt  YYuussuuff:: Say›n baflkan, mü-

saade ederseniz bu önümüze konan Annan

Plan› ile ilgili say›n milletvekilim biraz bilgi

verdiler. Ama bunu buradaki kardefllerimin

çok iyi bilmesi laz›m. Ondan bahsetmek isti-

yorum. Bir kere bu plan, KKTC'nin ortadan

kald›r›lmas› demektir. Bu planda KKTC yok-

tur. Bu plan egemenli¤imizin, kuzeyde mev-

cut olan egemenli¤imizin, yok edilmesidir.

Ve bu plan›n içerisinde herhangi bir siyasi eflitlik yoktur. Topraklar›m›z›n

beflte biri Rum'a verilecektir. 

Niye verece¤iz kardefllerim, kanla canla ald›¤›m›z, büyük mücadeleler-

le ile ald›¤›m›z bu topraklar› niye verece¤iz? Bu, kabul edilmesi

mümkün olmayan bir fleydir. fiimdi bu topraklar›n içerisinde,

verilmesi istenilen topraklar›n içerisinde, sulu tar›m

yap›lan arazilerin %85'i Rumlara verilecektir. Su

kaynaklar›m›z›n %75'i Rumlara verile-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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cek, 52 tane köyümüz Rumlara verilecek.

120 bin insan›m›z dördüncü kez göçmen

durumuna düflecek. ‹çimize nüfusumuzun

%28'i oran›nda Rum getirilecek, ondan son-

ra toplumlar aras› gerilim tekrar bafllat›lacak.

fiimdi bunun, Annan Plan›'n›n, bir de

ekonomik boyutu var: 1.350 iflyeri kapana-

cakt›r. 19.500 insan›m›z iflsiz kalacakt›r. Elle-

rinde eski Rum mal› olan insanlar›m›z,

Rumlara tazminat ödemek zorunda b›rak›lacakt›r. 

Özetlemeye çal›fl›yorum, burada yüzlerce madde var.

Çünkü Cumhurbaflkan›m›z›n da belirtti¤i gibi, bu

belge tuzaklarla doludur. Asl›nda Annan

belgesi de¤il, tuzak belgesi denmesi

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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laz›m. Ve en önemlisi, bu plan›n içe-

risinde Türkiyemizin etkin ve fiili garantörlü-

¤ü kald›r›lacakt›r. 

Bir uluslararas› gücün gelip, oradaki güvenli¤imizi sa¤la-

mas›ndan bahsetmektedirler. Bosna Hersek'te uluslararas› güçler Müs-

lüman kardefllerimizi S›rplara teslim etmediler mi? Dolay›s›yla biz bunu da

kabul edemiyoruz. Bu, bizim için bir esaret plan›d›r. Biz katiyen bu plan›

kabul etmeyece¤iz. Siz anavatan›m›zda yaflayan kardefllerimiz, gönlünüzü

ferah tutun. Biz mücadelemize devam edece¤iz. Ne olur rahat olun. 

TTaarrkkaann  YYaavvaaflfl  

((BBiilliimm  AArraaflfltt››rrmmaa  VVaakkff››  BBaaflflkkaann››))::

Konuflmama bafllamadan önce böyle büyük bir milli davada bizimle

bu milli heyecan› paylaflt›¤›n›z için sayg› ve sevgilerimi hepinize sunuyo-

rum. Benden önceki konuflmac›lar çok net bir biçimde K›br›s'›n milli bir

dava oldu¤unu, bu davadan asla vazgeçilemeyece¤ini bizzat yaflayanlar

taraf›ndan kendi an›lar›yla ortaya koydular. Biz de ayn› görüfl çerçevesin-

de K›br›s'›n milli bir meselemiz oldu¤unun, asla vazgeçilecek bir toprak

parças› olmayaca¤›n›n ve sonuna kadar bizim bu ideallerin peflinde ola-

ca¤›m›z›n aç›kça burada teminat›n› vermek istiyorum. 

Ancak say›n konuflmac›lar›n da belirtti¤i gibi, son zamanlarda ortaya

konan Kofi Annan Plan›, kabul edilmesi mümkün olmayan baz› istek-

ler ortaya konmufltur. Bu istekler k›saca, adan›n güvenli¤ini

tehlikeye düflürmekte, Türkiye'nin, Türkiye

Cumhuriyeti'nin uluslararas› alanda Türk d›fl poli-

tikas›n› riske sokacak tarzda durumlar
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oluflturmakta, belki de en önemlisi, adada-

ki soydafllar›m›z›n hayatlar›n› da tehlikeye

sokmaktad›rlar. Peki böyle bir durum var-

ken, olay bu kadar aleni ve aç›kken bu tür

istekler nas›l olabilir, hangi cüretle hangi

cesaretle bu tür isteklerde bulunabilirler? 

fiöyle bir tarihe bakt›¤›m›zda, bu tür is-

teklerin olmas›n›n hiçbir hukuki gerekçesinin, mant›ki izah›n›n olmad›¤›n›

da görüyoruz. Örne¤in Osmanl› adaya geldi¤inde, buradaki Ortodoks

Rumlar› Katolik Venediklilerin elinden kurtararak 300 y›l bar›fl ve

huzur içerisinde yaflamalar›n› sa¤lad›. Yine sizin de çok iyi

bildi¤iniz gibi, 1974 y›l›nda, Silahl› Kuvvetlerimizin

yapt›¤› Bar›fl Harekat›'nda da yine adaya hu-

zur ve güven geldi. Türkler, her za-
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man yap›lan anlaflmalara sad›k kald›-

lar. Her zaman bar›fl ve huzurun yan›nda ol-

dular. Ellerinden geleni yapt›lar. Buna karfl›n karfl› ta-

raf, Yunan toplumu, her zaman yap›lan anlaflmalar› bozdu.

Hatta alt›na imza att›klar› anayasalar› da çi¤nedi. Ve onlar› yok sayd›.

Bunlar›n hepsinin alt›nda "Megali ‹dea" lar›, buna ba¤l› olarak Enosis ha-

yalleri oldu. Ve her zaman mücadelelerini bu tarzda verdiler. 

Peki flu anda ne yap›lmak istenmektedir? Burada önemli bir noktaya

dikkat çekece¤im. Say›n konuflmac›lar›n da bahsetti¤i gibi, psikolojik bir

savafl yap›lmaktad›r. Ordularla baflaramad›klar›n›, baz› ekonomik ambargo-

larla baflaramad›klar›n›, gizli masa bafl›ndaki entrikalarla baflaramad›klar›n›

bu tip psikolojik savafl yöntemiyle baflarmaya çal›flmakta ve ada halk›n›,

Türk toplumunu, bizden koparmaya çal›flmaktad›rlar. Burada Kuzey K›br›s-

l› konuflmac›lar›n konuflmalar›, hepimizin yüre¤ine su serpti. Gerçekte on-

lar, böyle olmad›¤›n›, anavatanlar›na son derece ba¤l› olduklar›n›, bunlar›n

tamamen psikolojik savafl›n getirdi¤i unsurlar oldu¤unu aç›kça ortaya koy-

dular. Bundan dolay› kendilerine teflekkür ediyorum. 

Elbette ki bununla kalmayacak, bundan sonra biz de ayn› flekilde bu

milli davada gerekenleri yapaca¤›z ve K›br›s'taki soydafllar›m›za gereken

deste¤i verece¤iz. Gerek K›br›s'taki gazetelerde, televizyonlarda, gerek ora-

da yap›lacak mitinglerde mutlaka yap›lmas› gereken, Türk kültürünü, Türk

milli kimli¤ini, iyice oturtmak ve yavru vatanda olan ba¤lant›m›z› s›k› s›-

k›ya gerçeklefltirmektir. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz, bu iki

toplumu birbirine ba¤layan, fiziki köprüler de¤il manevi

köprülerdir. Biz e¤er bu manevi köprüleri kurarsak

hiç kimse bu köprüleri y›kamaz, hiç kimse

aram›za giremez. Bu sebeple ben bu-
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rada tekrar konuflmac›lara teflekkür

ediyorum ve sadece onlar›n bu çabalar›n› de-

¤il hep birlikte yapaca¤›m›z çabalarla bir yerlere ge-

linece¤ini ve ulusça birlikte hareket edebilece¤imizi düflünü-

yorum. 

Elbette ki Devletimiz bu konuda gerekli tedbirleri alm›flt›r. Gerekli d›fl

politika giriflimlerini, resmi politikalar›n› koymufltur. Ancak burada bizim

gibi sivil toplum kurulufllar›na düflen, bu politikalar› desteklemek, bu poli-

tikalarda üstümüze düflen vazifeleri yerine getirmek ve her zaman Türk

soydafllar›m›z›n nerede olurlarsa olsunlar, dünyan›n hangi bölgesinde olur-

larsa olsunlar, yanlar›nda bulunmaktad›r. fiuna inan›yorum; e¤er bizler bu

görevimizi hakk›yla yerine getirirsek kesinlikle hiçbir flekilde, dünyadaki

hiçbir Türk vatandafl›yla, Türk ile bizim aram›za bir engel koyamayacaklar-

d›r. Ve bu yüzden de hiçbir Türk vatandafl›, kendi ülkesinin d›fl›nda, ken-

di ülkesinin Müslüman Türk kimli¤inin d›fl›nda, baflka bir kimlikle baflka

bir pasaportla yaflama iste¤i ve gere¤i duymayacakt›r. 

Say›n konuflmac›lar›n da belirtti¤i gibi, ada üstünde yo¤un bir propa-

ganda faaliyeti devam etmektedir. Bu faaliyetin karfl›l›¤› da, mutlaka karfl›

faaliyet olarak yerine gelmelidir. Bizim yapmam›z gereken, konuflmac›lar›n

da söyledi¤i gibi, sadece bu ada de¤il, tüm dünyadaki Türklere yay›lan,

hatta anavatan›m›zdaki baz› kiflilerce de sürdürülen bu propaganday›, mut-

laka ayd›nlat›c› çal›flmalarla, kültürel faaliyetlerle, Türk kimli¤ini meyda-

na getiren milli ve manevi de¤erlerlerin yaflat›lmas›yla bertaraf et-

mektir. 

‹flte BAV olarak bizler, bu amac› güderek bu

gece sizinle birlikte bu milli heyecan› payla-
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105

fl›yoruz. Bu gecede bizi yaln›z b›rak-

mad›¤›n›z için, desteklerinizi de sundu¤unuz

için öncelikle hepinize çok teflekkür ediyorum. Ve

flunu da size son olarak söylemek istiyorum: ‹nan›n ki bura-

da konuflulanlar burada kalmayacak ve biz BAV olarak her zaman yer

yerde sonuna kadar burada söylediklerimizin peflinde olaca¤›z. Ve Türkiye

Cumhuriyeti'nin bekas›n›n teminat› olaca¤›z.

AAggaahh  OOkkttaayy  GGüünneerr:: Çok teflekkür ediyorum. ‹nanc›n›z do¤rultusunda

size Cenab-› Allah'tan baflar›lar niyaz ediyorum. Müsaade buyurursan›z bir-

kaç dakika da huzurunuzda ben iflgal edece¤im. Sonra aran›zda büyük bir

mutlulukla K›br›s'› yeniden Türk k›lan, K›br›s'a Türklük mührünü basan

çok soylu, çok yüce komutanlar›m›z var, ben onlara emekli general demi-

yorum, çünkü bir askerin emeklili¤i olamaz. 

Bizim Sakarya'da, Meydan Muharebesi'ndeki subay zayiat›m›z›n oran›,

er zayiat›m›zdan çok yüksektir. Milli Mücadeleyi emekli addedilmifl ama ru-

hu, vicdan›, akl›, iradesi emekli olmam›fl o subaylarla yapt›k. Onlar da bu

akflam hat›rland›lar, burada fleref misafiridirler. Ve vakf›n kendilerine arma-

¤an plaketleri vard›r, arz edilecek. 

Bu tip demokratik kurulufllar da milli meselelere sahip olmal›d›r. Sizle-

ri bu güzel iradeyi gösterdi¤iniz ve bu inançl› yolda hep biraraya geldi¤i-

niz için tekrar sayg›yla, sevgiyle selaml›yor, hay›rl› akflamlar diliyorum.

Allah'a emanet olun. 
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PPllaakkeett  TTöörreennii

PPllaakkeett  aallaann:: Korgeneral Muzaffer Sever 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

PPllaakkeett  aallaann:: Tümgeneral Süleyman Tuncer 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

SSüülleeyymmaann  TTuunncceerr:: Biz arkadafllar›m›zla beraber bu savafla kat›ld›k ve

büyük bir mutlulukla son buldu¤u için biz de bahtiyar olduk. As›l olan

bundan sonraki durumdur. Say›n Cumhurbaflkan›m›z Denktafl, ne söylenir-

se söylensin, bugün hem Türkiye'nin hem K›br›s'taki Türk kardefllerimizin

lideridir. Ve onu destekliyoruz. Onun "olmazsa olmazlar›"na aynen biz de

"olmazsa olmaz" diyoruz. Teflekkür ederim. 

PPllaakkeett  aallaann:: Tümgeneral Mahmut Bo¤ufllu 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

MMaahhmmuutt  BBoo¤¤uuflfllluu:: Teflekkürler. Bizim asker olarak vazifemiz 74'teki or-

dudan bile daha iyi bir ordu olmakt›r, arz ederim. 

PPllaakkeett  aallaann:: K›br›s Gazisi ve gazeteci Ergin Konuksever 

PPllaakkeettii  vveerreenn: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

SSuunnuuccuu:: Rahats›zl›klar› sebebiyle konferans›m›za kat›lama-

yan Tümgeneral Sabri Demirba¤ ve Tümamiral Fikri

Topsever Beyefendilerin plaketlerini de size tak-

dim ediyoruz, çok teflekkür ediyoruz. 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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PPllaakkeett  aallaann:: Neflet ‹kiz 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: Dr. Cevat Babuna 

NNeeflfleett  ‹‹kkiizz:: Cumhuriyet hükümetimizin tarihinde K›br›s'a du-

yulan ilgi en tepededir, Everest'tedir. Harekata giderken Türk halk›n›n, k›-

y›lar› ve Mersin'i doldurmufl Türk halk›n›n coflkunlu¤unu hiçbir zaman

unutamam. Vatan evlatlar›, marfllarla yeri gö¤ü inletiyorlard›. Filo komuta-

n› beni ça¤›rd›, "Nedir Neflet Yarbay›m?", "Amiralim coflkunlu¤u görmüyor

musunuz? Bu coflkun askeri kim durdurabilir, K›br›s harekat› bitmifltir" de-

dim. Bakt›, hakl›yd›m. Bu plaketi ülkenin isimsiz kahramanlar› için al›yo-

rum. 

CCeevvaatt  BBaabbuunnaa: Sa¤olun, var olun. Hakikaten K›br›s, 70 milyon Türk'ün

kalbinde müstesna yeri olan bir bölgemiz. Bu sebepten dolay› K›br›s hak-

k›nda çok ama çok toplant› yap›ld› Türkiye'de. Ama bu çok mütevazi top-

lant›dan daha verimlisini, daha güzelini görmedim. Bunun iki sebebi var:

Bunlardan bir tanesi, zamanlama mükemmel olarak seçilmifl, ikincisi de ko-

nuflanlar›n bizzat olaylar› yaflayan, bilen kiflilerden seçilmifl olmas›. 

Müsaade ederseniz bir iki kelime de Denktafl hakk›nda konuflmak isti-

yorum. Bir vesileyle bir Cumhuriyet Bayram›'nda K›br›s'ta, Denktafl'›n ver-

di¤i bir resepsiyonda bulundum. Güney K›br›s'tan bütün elçiler de gelmifl-

lerdi. O elçilerin aralar›nda yapt›klar› bir konuflmay› dinledim. Dünyan›n

büyük devletlerinden birinin elçisi, Denktafl'›n g›yab›nda aynen

flunlar› söyledi: "Denktafl de¤il K›br›s'a, dünyan›n en bü-

yük devletlerinden birine Cumhurbaflkan› olmaya

lay›k bir insand›r."

Ben kendisini oldukça yakinen
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tan›mak bahtiyarl›¤›na ulaflm›fl bir

kimseyim. Ve milliyetçili¤i, inanc›, K›br›s

hakk›ndaki bilgileri, K›br›s hakk›nda K›br›s'a olan

sevgiyi bu derece bünyesinde toplam›fl, bu derece bünyesin-

de, bu derece damarlar›ndaki kan›n içindeki her hücresinde sindirmifl

baflka bir insan›n dünyada mevcut olamayaca¤›na inan›yorum. Ve K›br›s

için Denktafl, gerçekten bir flanst›r. Allah uzun ömür versin. 

PPllaakkeett  aallaann:: ‹lker Nevzat

PPllaakkeettii  vveerreenn:: TBMM 21. dönem milletvekillerinden Beyhan Aslan 

BBeeyyhhaann  AAssllaann:: Beni eski bir milletvekili s›fat›mla buraya ça¤›rd›lar ama

ben say›n milletvekilime bu plaketi, K›br›s harekat›nda 2. ordu, 39. tümen,

488. hafif ulaflt›rma taburu, 2. bölük komutan vekili Aste¤men Beyhan ola-

rak veriyorum. 

‹‹llkkeerr  NNeevvzzaatt:: Gururland›m, onurland›m, çok teflekkür ediyorum. 

BBeeyyhhaann  AAssllaann:: 21. dönemde biz bir karar alm›flt›k, say›n Agah Oktay

Güner Bey hat›rlayacaklard›r. TBMM meclis karar› ald› ve bu karar› kamu-

oyuna ilan etti. fiu anda 22. dönem parlamentonun da bu karar› alarak ka-

muoyuna ilan etmesi laz›m. Bu konudaki her iki siyasi parti gurubuna da

ben flahsen baflvurarak yaz› yazd›m. Ve inflallah 22. dönem parlamento Ra-

uf Denktafl'›n arkas›nda oldu¤una dair karar al›rlar ve deklare eder-

ler. Sayg›lar sunuyorum. 

PPllaakkeett  aallaann:: Sabahattin ‹smail 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: Milli De¤erleri Koruma

Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker
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PPllaakkeett  aallaann:: Mehmet Emin Aga 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: Avrasya-1 Vakf› Genel Müdürü Sa-

y›n Orhan Kiverlio¤lu

OOrrhhaann  KKiivveerrlliioo¤¤lluu:: Bugün Türk-Rum anlaflmazl›¤›n›n bu akflamki sipe-

rinde anlad›m ki, Kofi Annan raporu tasla¤›, Türk'ü kendine getirmekte ga-

liba çok önemli bir görev ifa etmifltir. Kuva-i Milliye ruhu Türkiye'de alev

almaya bafllam›flt›r. Saat 3‘te Sepetçiler Kasr›'nda Güven Hareketi'nin K›b-

r›s'la ilgili bir toplant›s› vard›. Bu akflamki toplant› baflkan›m›z muhterem

Güner Hocam›z, Türk Dünyas› Dayan›flma Grubu'ndan bahsettiler. Asl›nda

tek bafl›na bu müjdeleri bile Kuva-i Milliye ruhunun alev ald›¤›n›n müjde-

sidir. Ümitvar olunuz, yaflas›n ümit, yaflas›n Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n mey-

dana getirdi¤i bu isimsiz kahramanlar›n siperi. Hepimizi tebrik ediyorum.

Bu savafl siperidir, emperyalizme karfl› olan çok önemli bir siperdir, bu si-

perin bir hat›ras›d›r. Allah'a emanet olun. 

MMeehhmmeett  EEmmiinn  AAggaa:: Burada bu toplant›y› yapanlara mutluluklar diliyo-

rum. Burada olan gazilere uzun ömürler diliyoruz, flehitlerimizin ruhlar›n›

fladediyoruz. Ve Türklü¤ün bundan sonra flahlanaca¤›na da ben burada

inan›yorum ve böyle olacakt›r. Atatürk "Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi¤i

için, acaba rahmetli biliyor muydu ki, bütün dünya Türklerin üzerine yürü-

yecekti. Hepinize çok teflekkür ediyorum. 

PPllaakkeett  aallaann:: Hüseyin Macit Yusuf

PPllaakkeettii  vveerreenn:: Cahit Babuna
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CCaahhiitt  BBaabbuunnaa:: Size de, hepinize

de teflekkür ederim. Türklerin bir özelli¤i var-

d›r: en son dakikaya kadar dayan›r, ama bir uyand›¤›

zaman dünyay› titretir. fiimdi Kofi Annan Plan›'ndan bahsedi-

yorsunuz. Ben ona Kofi Annan Plan› demiyorum. Yunan büyük as-

kerlerinden ve büyük Yunanlar›ndan Megali ‹dea kimseleri taraf›ndan ha-

z›rlanm›fl bir pland›r bu. Kofi Annan'›n ne kadar K›br›s bilgisi olabilir ki, ba-

fl›nda bu kadar dert varken, bu kadar küçük ayr›nt›lar› ne kadar bilebilir ki?

Ama Allah flafl›rt›yor onlar›, iflte böyle planlarla bizim gizli güçlerimizi uyan-

d›r›yorlar. Türkiye ve dünya Türkleri tekrar uyan›yor ve bu gizli planlar›na

art›k "dur" demenin vakti gelmifltir. Bu güzel toplant› için tekrar teflekkür

ederim, sa¤ olun, var olun. 

HHüüsseeyyiinn  MMaacciitt  YYuussuuff:: Vakf›n›za çok teflekkür ediyorum. Siz say›n misa-

firlerimize çok teflekkür ediyorum. Türk halk›na çok teflekkür ediyorum.

K›br›s'taki mücadelemiz devam edecektir, bizim yolumuz anavatan›n yolu-

dur, sa¤olun varolun. 

PPllaakkeett  aallaann:: Agah Oktar Güner 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

AAggaahh  OOkkttaarr  GGüünneerr:: Bu güzel plaketi hepiniz ad›na al›yorum, hepinizi

sayg›yla ve sevgiyle selaml›yorum. 

SSuunnuuccuu:: Konferansa Ulu Önder Atatürk'ün flu sözleriy-

le son veriyoruz: "K›br›s bizim için önemlidir! K›b-

r›s'a dikkat ediniz." 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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B
ilim Araflt›rma Vakf›, ‹stanbul'dan sonra Anka-

ra'da da "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" konferan-

s› düzenledi. Milli birli¤imizin güçlenmesi ve

K›br›s davas›n›n kahraman önderi Cumhurbafl-

kan› Say›n Rauf Denktafl'a destek vermek amac›nda olan bu konferansa ba-

kanlar, milletvekilleri, generaller, büyükelçiler ve Türk bürokrasisinin yük-

sek kademelerinde bulunmufl k›ymetli isimler kat›ld›.

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Doç. Dr. Abdülatif fiener, Dev-

let Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali fiahin, Ulaflt›rma Bakan› Bi-

lal Y›ld›r›m, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Mehmet Hilmi Gülen, Orman

Bakan› Osman Pepe, Nevflehir Milletvekili Mehmet Elkatm›fl, D›fliflleri Ko-

misyonu Baflkan› Mehmet Dülger, Çevre Bakan› ‹mdat Sütlüo¤lu, Kültür

Bakan› Hüseyin Çevik, Milli E¤itim Bakan› Erkan Mumcu, Bay›nd›rl›k ve ‹s-

kan Bakan› Zeki Ergezen, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakan› Sami Güçlü, konfe-

ransa yollad›klar› mesajlarla bu konudaki iyi temennilerini sundular. 

BBP Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu, TOBB Baflkan› R›fat Hisar-

c›kl›o¤lu, Türkiye Sa¤l›k ‹flçileri Sendikas› Baflkan› Mustafa

Baflo¤lu da konferansa K›br›s davas›n› destekleyici

mahiyette birer telgraf gönderdiler. 
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‹çerisinde bulundu¤u a¤›r mesai

flartlar› nedeniyle gelemeyen Rauf Denktafl

ise flu mesaj› göndermiflti: 

Anavatan Türkiye ile birlikte bugüne kadar sürdürmekte oldu¤u-

muz Ulusal K›br›s davam›z, en kritik aflamalar›ndan geçmektedir. Öy-

le ki bugüne kadar elde etti¤imiz en temel hak ve ç›karlar›m›z, K›br›s

Türk halk›n›n iradesi d›fl›nda haz›rlanan planlarla eritilmek istenmek-

tedir. Görüflme masas›nda verdi¤imiz mücadele, bu haklar›m›z› kom-

flular›m›za ve dünyaya da anlatmak ve kabul ettirmektir. 

Ne yaz›k ki Rum komflular›m›z hala kendilerini K›br›s'›n sahibi gör-

mekte ve çözüm aray›fllar›n› tek tarafl› olarak gasp ettikleri K›br›s Cum-

huriyeti ünvan› arkas›na saklanarak savunmaktad›rlar. Ortaya koy-

du¤umuz tüm tekliflerimizin reddedilmesi, bütün adaya hakim olma

ifltah›n› sürdürmelerinden baflka bir fley de¤ildir. Halbuki K›br›s Türk'ü

nelerin üzerinde durmaktad›r: Egemenlik, iki devletlilik, siyasi eflitlik ve

Türkiye'nin garantörlü¤ü gibi konular olmazsa olmazlar›m›zd›r. ‹ngi-

liz ve Amerikan ifl birli¤i ile dayat›lmak istenen planda ise bu hayati

unsurlar›m›z suland›r›lmaktad›r.

Bunun ötesinde, uygar ve adalete dayanan bir çözüm aray›fl›n›n d›-

fl›nda toprak tavizleri istenerek ve içimize az›msanamayacak say›da

Rum nüfusu eklenerek K›br›s Türkü'nün kendi kendisini da¤›tmas›

planlanmaktad›r. Bu toplant›n›z arac›l›¤›yla bir kez daha vurgu-

lamak isterim ki, K›br›s Türk halk› egemenlik, siyasi eflitlik,

iki devletlilik anlay›fl› üzerine titremektedir. Çünkü

bütün bunlar, top yekun yok edilmek istenen

bir halk›n direnifli sonucunda elde

edilmifl ve bu haklar K›br›s Türk

Bilim Araflt›rma Vakf›
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halk›na ana sütü gibi helal olan haklar olarak daima savunulmufltur.

Toprak ve göçmenler konusunda duyarl›y›z, çünkü istenen toprak par-

çalar› ve yerinden edilmesi öngörülen nüfus say›s›na paralel olarak

içimize aktar›lacak Rum nüfusu ise K›br›s Türkü'nün toplumsal kimli-

¤ini berhava edilmeye yönelmifl hedeflerdendir. 

Elbette ki amac›m›z K›br›s'ta huzur içinde, bar›fl içinde bir çözüm or-

tam›n› sa¤lamak ve bunu yaflatmakt›r. Ne var ki her bar›fl, bar›fl› getir-

meyebilir. Her çözüm, istenilen sonucu do¤urmayabilir. Bizim arzula-

d›¤›m›z bar›fl ve çözüm, her iki halk›n siyasi iradesine, eflitli¤ine, ege-

menli¤ine, kendi gelece¤ini belirleme hakk›na sayg›l›, sars›lmaz bir ba-

r›fl ve çözümdür. Birbirine düflman olmayan, iyi komfluluk iliflkile-

rini ve ortak bir devlet anlay›fl›n› yaflatmak isteyen halklar

ancak bunlara sayg›l› olursa birarada ifl birli¤i içeri-

sinde yaflayabilirler. 

‹flte bu düflüncelerle BAV'›n "K›br›s ‹çin

Gerçek Çözüm" ad› alt›nda dü-
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zenledi¤i bu toplant›n›n K›b-

r›s'ta sürdürülen görüflmelere ›fl›k tut-

mas›n› temenni eder, toplant›n›z›n baflar›l› geç-

mesini diler, bütün kat›l›mc›lara sayg›lar›m› sunar›m.

RRaauuff  DDeennkkttaaflfl,,  KKKKTTCC  CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››

Bu konferansta söz alan say›n konuflmac›lar›n sunufllar›n›n baz› bölüm-

leri, afla¤›da aktar›lmaktad›r:

DDrr..  HHaalliill  fifiiimmflfleekk  ((EEmmeekkllii  GGeenneerraall)):: K›br›s adas›, tarih boyunca Do¤u

Akdeniz'i kontrol etmek isteyen devletlerin hedefi olmufltur. Büyük Önde-

rimiz Gazi Mustafa Kemal, güneyde yap›lan bir askeri tatbikat esnas›nda et-

raf›nda bulunan subaylara "Türkiye'nin yeniden iflgal edildi¤ini ve Türk

kuvvetlerinin sadece bu bölgede mukavemet etti¤ini farz edelim, ikmal yol-

lar›m›z ve imkanlar›m›z nelerdir" diye bir soru sorar. Birçok görüfl ve dü-

flünceleri ileri süren subaylar› sab›rla dinler. Hepsini dinledikten sonra eli-

ni haritaya uzat›r ve K›br›s'› iflaret ederek "Efendiler! K›br›s düflman elinde

bulundu¤u sürece bu bölgenin ikmal yollar› t›kanm›flt›r. K›br›s'a dikkat edi-

niz, bu ada bizim için önemlidir" der. 

K›br›s bugün de bu stratejik öneminden hiçbir fley kaybetmemifltir. Üs-

telik stratejik önemi daha çok artm›flt›r. Çünkü K›br›s; ‹skenderun Körfezi,

petrol terminali, Anadolu'nun güney sahilleri, Suriye, Lübnan, M›s›r, Sü-

veyfl Kanal› dahil Ortado¤u ve Ön Asya'y› kontrol edecek hava,

deniz kuvvetleri imkan ve kabiliyetleri ile elektronik din-

leme, istihbarat ve kara harekatlar› için adeta bir y›-

¤›nak ve üs bölgesidir. adada konufllanan

uçak güdümlü füze ve uzun menzilli



balistik füzelerle Ortado¤u, Basra

Körfezi, K›z›ldeniz, Afrika boynuzu, Do¤u

Akdeniz, Ege ve Anadolu'nun tamam›, K›br›s'›n etki-

tepki ve ilgi alan› içindedir. 

K›br›s adas› halen Türkiye için bir ileri karakoldur.

Gelece¤i meçhul K›br›s Cumhuriyeti

yeniden kurulursa, Anadolu yar›ma-

das›n›n savunmas› güçleflir. Türki-

ye'nin savunmas› kendi k›y›lar›na çe-

kilir. Bu durum, Türkiye'nin yeni sa-

vunma imkan ve kabiliyetleri kazan-

mas› için ek tedbirlerin al›nmas›n› ge-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

Dr. Halil fiimflek



rektirir. Bu da yurttafllara ilave vergi

demektir. 

Ekonomik aç›dan, Ortado¤u pazar›na girmek için,

K›br›s adas› bir ara istasyondur. Politik ve psikolojik aç›dan

tüm bölge ülkeleri için ada çok önemlidir. K›br›s adas› Türkiye'nin ile-

riye uzanm›fl koludur. 

‹‹ssmmeett  KKoottaakk  ((KK››bbrr››ss  TTüürrkk  BBaass››nn  KKoonnsseeyyii  BBaaflflkkaann››  vvee  DDüünnyyaa  BBaass››nn  KKoonn--

sseeyylleerrii  BBiirrllii¤¤ii  YYüürrüüttmmee  KKuurruulluu  üüyyeessii)):: Annan Plan›, yeni bir Sevr örne¤idir.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i yolunu açacak bir plan de¤ildir. Aksine K›b-

r›s'tan et koparmak için yap›lm›fl olan büyük senaryonun birinci uygulama-

s›d›r. Bunda baflar›l› olurlarsa geriye kalan konular ve ödünler bunun arka-

s›ndan gelecektir. K›br›s'ta bugün cereyan etmekte olan olaylar, 3 Ka-

s›m'dan önce Türkiye'de sahnelenen oyunun devam›d›r. 

3 Kas›m seçiminden sonra bir bak›yorsunuz, K›br›s'tan bafl›n› kald›ran

ve Moskova-Brüksel eksenine girmifl olanlar neredeyse bize diyorlar ki: "‹fl-

te anavatandakiler size mesaj veri-

yorlar: ‘Annan Plan›'n› kabul et,

Türk Ordusu d›flar› ç›ks›n, kuzeye.

Önemli de¤il bir harita verdiniz, 5

harita daha veriniz. Ama Papado-

pulos baflkanl›¤›n› kabul ediniz'"

Niçin? Günter Verheugen me-

saj›n› vermifl, Türkiye far-

k›nda de¤il! 2020 y›l›na

kadar biz Türkiye'yi

AB'ye alamay›z,

Bilim Araflt›rma Vakf›

‹smet Kotak
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diyor. Ama bir yerlerde bu unutulu-

yor, deniliyor ki "K›br›s bizim önümüzde en-

gel de¤ildir. K›br›s'› da verseniz, ‹zmir'i de verseniz

Türkiye AB'ye al›nmayacakt›r." 

K›br›s olay›nda son derece çarp›c› gerçekler oldu¤u meydana ç›k-

t›. Bunu aç›klayan, flimdiki Ticaret ve Sanayi Bakan› Nikos Prolannis eski-

den Kipriyanu döneminde D›fliflleri Bakan›yd›. Bu adam gerçekleri aç›kla-

makla ünlüdür. Hatta, "Türklerle Rumlar› biraraya getirirseniz herhalde bir

ay içinde K›br›s kan gölüne döner" diyen adamd›r. Ama bu adam kendi gö-

revini yapt›, M›s›r'la bir anlaflma imzalad›. Güney K›br›s'la M›s›r aras›nda

yapt›¤› anlaflma petrol araflt›rmas› anlaflmas›d›r. Harita buradad›r, en zengin

petrol kaynaklar› Türkiye ile K›br›s aras›ndad›r. Kuzey KKTC ile Türkiye

Cumhuriyeti aras›nda zengin petrol kaynaklar› var. Kuzeyde M›s›r'›n ne ifli

var, ama harita meydanda, kendi gazetelerinde dün yay›nland›. Ve K›br›s'›

çepeçevre saran alanlarda yedi ülke ile anlaflma yapt›lar, buna ‹srail de da-

hildir. Türkiye ile yak›n dost oldu¤unu söyleyen ‹srail, Suriye hepsi dahil-

dir. Ve "bir tek Türkiye ile de imzalamad›k" diyor, ifline geliyor zaten. Tav-

siye ederim, ‹srail'de ç›km›flt›r bu bir gün önce. Bu olay›n ana fleklini ay-

d›nlat›r. Yani AB, ‹ngiliz üstlerinin orada kalmas›n› istiyor. ‹ngiliz, Ameri-

kan ve Bat› dünyas›n›n üsleri olacakt›r. Yüzen bir gemidir. Ortado¤u'ya en

iyi müdahale edilebilecek yer K›br›s't›r. 

‹kinci olay Türkiye'yi ç›karacaklar, KKTC'yi ortadan kald›racaklar, bi-

zi az›nl›k olarak bu K›br›s Cumhuriyeti'ne yama edecekler ve Tür-

kiye'nin güneyi dahil her tarafta petrol kaynaklar› AB'ye

akacakt›r.

Sizleri çeflitli konular›n belirli noktalar›na

de¤inmek suretiyle bilgilendirmek iste-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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dim. Benim Annan Plan›'n› burada didik didik etme niyetim yok, çünkü ba-

na göre bir Sevr tasla¤›d›r. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine düflen,

TBMM'ye düflen, Milli Güvenlik Kurulu'na düflen görev, bunu elinin tersiy-

le itmek, hiçbir flekilde müzakere edilmeyece¤ini belirtmektir. Ve Türk Üni-

versiteleri'nin son derece seçkin ö¤retim görevlileri, araflt›rma görevlileri de

TBMM çat›s› alt›nda yapt›¤›m›z konuflmalarda da "28 fiubat'tan önce bunu

reddediniz" demifltir.

K›br›s'ta bundan sonra ne olur? ‹lk defa Türkiye'den ve K›br›s'tan çok

gerçekçi, realist bir plan ortaya dökülmüfltür. Türkiye K›br›s'› tan›d›¤›na gö-

re, mevcut s›n›rlar›n› tan›yor, koruyacakt›r. Ba¤›ms›z KKTC bu konumunu

korurken, onlar AB ile birleflirken KKTC bir Singapur örne¤i olmak üzere,

serbest bölge olarak bütün dünyaya aç›lacakt›r. Yani bu, Türkiye'nin

dünyaya aç›lan penceresi haline getirilecektir. Yani, "al ver" ters

dönmüfl olacakt›r. Ak›ll› bir politika uygulamak istiyorsak

tek seçenek budur. Müzakerelerden vazgeçmek,

KKTC'nin önünü açmak ve dünya ile bütün-

leflmesini sa¤lamakt›r.
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MMeehhmmeett  EEmmiinn  AAggaa  ((‹‹sskkeeççee  MMüüffttüü--

ssüü)):: Biz eskiden "Türk'ün Türk'ten baflka

dostu yok" derdik. fiimdi "Türk'ün Türk'ten düflman›

yok" diyoruz. Anavatan bizi Bat› Trakya'da b›rakm›fl, ulusla-

raras› Lozan anlaflmas› ile bize haklar

tan›nm›fl. Bizim bu haklar›m›z›n hepsi

çi¤nendi, çi¤neniyor, Avrupa Birli¤i'ne

girdikten sonra daha da fazla çi¤neni-

yor. Siz de Avrupa Birli¤i'ne girmek is-

tiyorsunuz ama Avrupal›lar almaz sizi.

Bu bir Haçl› zihniyetidir. Onlar Türk'ün

ne oldu¤unu sizden bizden çok iyi bilir. 

Yunanistan bugüne kadar Avrupa

Birli¤i'nden 50 milyar Euro ald›. Biz Ba-

t› Trakya'da Yunanistan'›n %1.5'luk nü-

fusunu oluflturuyoruz. Bize en az›ndan

500 milyon Euro düflüyordu ama bize 5

bin Euro bile verilmedi. Yani Avrupa

Birli¤i'ne girmiflsiniz girmemiflsiniz, de-

¤iflen bir fley yok. Siz neyi istiyorsunuz,

neyi verecekler size? Onun için kendi

kendimizi kand›rmayal›m. Kand›rmak için u¤raflanlar çok var. 

Sizin elinizde dünyan›n en güçlü Silahl› Kuvvetleri var, Meh-

metçik var. fiimdi K›br›s'tan bahsediyoruz. K›br›s Türkiye

için çok önemli, stratejik bir yer. Yunanl›lar biliyor ki

K›br›s'› ele geçirirlerse, bundan sonra Türki-

ye'ye karfl› olan fikirlerini daha kolay

Bilim Araflt›rma Vakf›
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gerçeklefltirirler. Cenab-› Allah, Ata-

türk'ten bir cumhuriyet kurdu ve bu cumhu-

riyet sayesinde siz de yafl›yorsunuz, biz de orada si-

ze güvenerek yafl›yoruz. Onun için kendimize gelelim. Ken-

dimizi düzeltmeye bakal›m. 

FFuuaatt  VVeezziirroo¤¤lluu  ((KKKKTTCC  SSaannaayyii  vvee

TTiiccaarreett  EEsskkii  BBaakkaann››)):: Annan Belgesi,

BM belgesi oldu¤u için BM'nin otorite-

sini tafl›yor, fleklinde bir iddia var. Bu

iddia tamamen uydurmadan ibarettir.

Çünkü e¤er BM'nin 150 üyesi varsa

147 tanesinin bu belgenin haz›rlanma-

s›nda herhangi bir rolü olmad›¤› gibi,

haberi dahi olmufl de¤ildir. Bu belge,

K›br›s Rum kesiminin önde gelen poli-

tik liderlerinden Dr. Vasos Lyssari-

des'in yak›n geçmiflte aç›klad›¤› gibi,

‹ngiliz diplomat› David Hally, Ameri-

kan diplomat› Thomas Vession ve Rum Baflsavc›s› Alekos Markidis taraf›n-

dan müfltereken haz›rlanm›flt›r. Amerikan ve ‹ngiliz emperyalizminin ç›kar-

lar›na, Rum ve Yunan ç›karlar›na göre haz›rlanm›fl ve Türk ç›karlar› ta-

mamen törpülenmifltir, yok edilmifltir. K›br›s Türkü'nü k›sa süre-

de eritecek, K›br›s adas›n› Helenlefltirecek ve Türkiye'den

kopartacak, Türkiye'nin garantörlük hakk›n› da ta-

mamen ortadan kald›racak biçimde haz›rlan-

m›fl bir belgedir. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

Fuat Veziro¤lu
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Nitekim üç gün önce Lazaros Mavros ad›nda bir Rum gazeteci bir iffla-

atta bulunmufltur. Lazaros Mavros ad› baz›lar›m›za yabanc› gelmeyebilir,

çünkü Abdullah Öcalan Kenya'da yakaland›¤› zaman cebinden bu adam

ad›na, Lazaros Mavros ad›na düzenlenmifl sahte bir Rum pasaportu ç›km›fl-

t›. Aç›klamay› yapan, bu Rum gazetecidir. Kendisi ayn› zamanda Güney

K›br›s'ta PKK ile dayan›flma komitesinin de baflkan›d›r. Bu ifflaata göre Rum

yönetiminin eski baflkan› Yorgo Vasiliu ki ayn› zamanda flimdiki baflkan

Klerides'in de en yak›n mesai arkadafl›d›r, iktidar›n küçük orta¤›d›r, Kleri-

des kabinesinde bakanlar› vard›r, ayn› zamanda befl y›ldan beri Rum yöne-

timiyle Avrupa Birli¤i aras›nda yürütülmekte olan müzakereler süresince de

Rum heyeti baflkan›d›r. Eski Rum Yönetimi Baflkan› Vasiliu. Bu Rum gaze-

teci üç gün önce, Yorgo Vasiliu'nun Annan Plan›'n›n mimar› olan David

Hally'nin bir ifl orta¤› oldu¤unu ve müflterek iki flirketleri bulundu¤unu if-

flaa etmifltir. Bir flirket K›br›s'ta, bir flirket Londra'da.

fiimdi öyle anlafl›l›yor ki bu Annan belgesi, flirket ofislerde em-

peryalizmin ç›karlar› do¤rultusunda ve emperyalistlerin

özel ç›karlar› do¤rultusunda haz›rlanm›fl ve bizim

için, az önce konuflan arkadafl›m›z›n da be-

lirtti¤i gibi, bir Sevr muayedesi niteli-
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¤inde olan bir belgedir. Filistin'de

kan gövdeyi götürüyor. Çeçenistan da öyle,

Müslüman Keflmir halk› emperyalist Hindistan'›n ifl-

gali alt›nda, her ikisi de AB üyesi olan ‹ngiltere ve ‹spanya

aras›nda üç yüz seneden beri devam eden bir Cibraltar meselesi var.

Bir de ‹rlanda meselesi var. ‹ngiltere AB'nin önde gelen üyelerinden biri-

dir. Ve bu, tabir-i caizse, Annan belgesi denen tuza¤› tasarlayan ülkedir. 

Kendisi ‹rlanda'n›n bir toprak parças›n› hala iflgalinde tutmakta, o soru-

nu çözmüyor, ama kan akmayan K›br›s'a ans›z›n bir Annan belgesi empo-

ze etmek istiyor. Neden? Çünkü Rauf Denktafl hastanede yat›yordu. Anka-

ra'da hükümet de¤iflikli¤i olacakt›. Bu boflluktan yararlanmak istediler. Bel-

ki k›smen do¤rudur fakat yararlanmak istedikleri esas boflluk, zay›f bir dö-

nemi yaflamakta oldu¤umuzu sanmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Biz Türk bayra¤›n›n kendisini de¤il, kitaplarda resmini görerek büyü-

dük. 1958 y›l›nda Enosis'i önlemek için merhum Adnan Menderes ve Fatih

Rüfltü'nün de yard›m›yla ve bize baz› subaylar› göndermeleri sayesinde

kurmufl oldu¤umuz Türk Mukavemet Teflkilat› saflar›ndan, s›radan bir genç

adam olarak 1959 Temmuzu'nda Ankara'ya gelip de subaylar›m›z taraf›n-

dan Ayafl da¤lar›ndaki izbe bir askeri kampta silah e¤itiminden geçirilme-

mizin üstünden 45 sene geçmifl bulunmaktad›r. Kendimizi bu davan›n için-

de buldu¤umuz zaman 16 yafl›nda bir lise çocu¤uyduk. Ve her gün Türk-

lere hakaret eden ‹ngiliz ö¤retmenlere yapt›¤›m›z bir isyan nedeniyle

okuldan tard edilmifl insanlar›z. fiimdi o zamandan beri Türk olma-

n›n ve Türk kalman›n kavgas›n› vermekteyiz. Ve bunu sade-

ce ‹ngiliz'e, Yunan'a, Amerika ve AB'ye karfl› de¤il,

içteki gafillere karfl› da vermekteyiz ve verme-

ye devam etmekteyiz. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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SSaabbaahhaattttiinn  ‹‹ssmmaaiill  ((KKKKTTCC  CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››  DDaann››flflmmaann››)):: Kofi Annan Pla-

n›'n›n gerçek amac›, gerçek hedefi, KKTC'yi ortadan kald›rmakt›r. K›br›s'›

Türkiye'den koparmakt›r. Annan Plan›'na bu aç›dan bakmazsak o zaman

hukuki detaylar içerisinde zaman kaybetmek, bo¤ulmak mümkündür. Ve

bize, flimdi oldu¤u gibi, "bak›n ikinci plan› getirdik, üçüncü plan›, dördün-

cü plan› getirdik. fiuras› iyilefltirildi, flu kadar köyü size b›rakt›k ve haritay›

flöyle çizdik, kabul edin" diyebilirler. Bu plan›n esas felsefesini gözden ka-

ç›r›rsak bu flekildeki yaklafl›mlar konusunda çaresizlik içerisinde kalabiliriz.

"Bak›n iyilefltirdiler, kabul edelim o zaman" diyebilirler, zaten diyorlar,

KKTC'de bir kesim bunu diyor.

Bizim burada bakmam›z gereken husus, bu plan neye ulaflmak istiyor?

Bu plan K›br›s'› Türkiye'den koparmak istiyor. K›br›s'taki Türk varl›¤›n› so-

na erdirmek istiyor. Ve bunun birinci yolu olarak da KKTC'yi ortadan kal-

d›rmay› hedefliyor. Çünkü KKTC var oldu¤u sürece, ba¤›ms›z, egemen, de-

mokratik bir cumhuriyet olarak var oldu¤u sürece, KKTC'yi Türkiye'den

koparmak mümkün de¤ildir. K›br›s'ta Türk varl›¤›n› yok etmek mümkün

de¤ildir. K›br›s'ta Türk kültürünü yok etmek mümkün de¤ildir. Do-

lay›s›yla bu planda KKTC yoktur.

Bu planda K›br›s, parça devlet statüsüne indiril-

mektedir. Ve plana göre Kuzey K›br›s bir eya-

lettir. Gerek Klerides gerekse Yunan
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yetkilileri bunu aç›kl›kla ortaya koy-

mufllard›r. Bu anlaflmalar sonunda s›n›rlar›

idari anlamda çizilmifl, ka¤›t üzerinde çizilmifl olan,

fiilen ortadan kalkm›fl olan bir eyalet ortaya ç›kacakt›r ve iki

eyaletten yani kuzey eyaletinden, güney eyaletinden veya Türk eya-

letiyle Rum eyaletinden oluflan bir üniter devlet ortaya ç›kacakt›r. Ve bu-

nun anlam› da %80 Rum, %20 Türklerden oluflan bir üniter devlet ve yine

bunun devam› olarak %80 ço¤unlu¤un ekonomik üstünlü¤e dayanarak,

demografik üstünlü¤e dayanarak d›fl dünyadan ald›¤›m›z desteklere daya-

narak k›sa süre içinde K›br›s'taki Türk varl›¤›n› ortadan kald›rmakt›r.

fiimdi bu K›br›sl›l›k ideolojisi ile ilgili olarak günümüzde nas›l bir çal›fl-

ma yap›l›yor bununla ilgili birtak›m örnekler vermek istiyorum. Az önce sa-

y›n Fuat Veziro¤lu da vurgulad›, 1990 y›l›na kadar, Sovyetler Birli¤i çöke-

ne kadar, bugün ifl birlikçi, "mandac›" veya "teslimiyetçi" diye niteledi¤imiz

ve demokratik cumhuriyete, ba¤›ms›z cumhuriyete karfl› ç›kan sol kesim,

Sovyetler Birli¤i'nin güdümünde bir politika izlemekteydi. Ve bütün kadro-

lar›n› Sovyetler Birli¤i e¤itmiflti. Sovyetler Birli¤i çöktükten sonra KGB'nin

yay›nlanan arflivlerinde bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bafl›nda bulu-

nan ve ona ba¤l› sendikalarla di¤er sivil toplum örgütlerinin yönetiminde

olan birçok kiflinin Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi taraf›ndan belli peri-

yodlarla Moskova'ya götürüldükleri orada parti okulunda e¤itildikleri aç›k-

lanm›flt›r. ‹sim isim hangi kifli hangi e¤itimden geçirilmifltir, kimisi istihba-

rat e¤itiminden kimisi liderlik e¤itiminden geçirilmifltir. ‹sim isim

bunlar yay›nlanm›flt›r ve bu yay›nlar, bu belgeler Milliyet ga-

zetesinde yay›nlanm›flt›r, 1994 y›l›nda yan›lm›yorsam. 

Bugün de Kuzey K›br›s Türkiye Cumhuri-

yeti'ne yönelik büyük bir psikolojik ha-
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rekat uygulanmaktad›r. Bu psikolojik harekat›n ana temas›, Türkiyeli - K›b-

r›sl› ayr›m›n› oluflturmaktad›r. Bunun için de kulland›klar› tema K›br›sl›l›k

ideolojisidir: "Türkiye ile K›br›sl› Türkler iki ayr› halkt›r. K›br›sl› Türkler as-

l›nda Türk de¤ildir, Osmanl› döneminde Rumlardan devflirme, kökü Rum

olan kiflilerdir. Ve Türkiye'den ayr› bir millettir. Dolay›s›yla Türkiye'yi bir

tarafa itin, Türkiye'nin ç›karlar› sizi ilgilendirmesin, Türkiye'nin K›br›s üze-

rinde elde etti¤i hak ve ç›karlar sizi ilgilendirmesin. Türkiye AB'ye girip gir-

memesi sizi ilgilendirmesin. Siz Rumlarla birleflerek AB'ye girmeye bak›n.

Ve oradan elde edece¤iniz ekonomik ç›karlar› düflünün" 

Tabii burada son söz olarak söyleyeyim, burada KKTC halk›, bu devle-

ti kuran halk, kesinlikle birtak›m ekonomik ç›karlar karfl›l›¤›nda kurdu¤u

devletten vazgeçecek diye bir fley söz konusu olamaz. Bu e¤er zaten söz

konusu olsayd› üç ayd›r yap›lan bütün bu bask›lar karfl›s›nda yenilir, teslim

olur ve bu devletten vazgeçerdi. Asl›nda büyük bir ay›pt›r yap›lan. Bize

söylenen KKTC için, "tarihe flaka olsun diye ilan edildi, bir pazarl›k

olsun diye ilan edildi." Hiçbir halk dünyada kendi kurdu¤u

devletten vazgeçmemifltir, kendi devletini y›kmam›flt›r

ama "siz bu devleti y›k›n" denmektedir. Ve

böyle bir fleyin söz konusu olamayaca-
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¤›, böyle bir fleyin kabul edilmeyece-

¤i aç›kt›r. Çok çok özet olarak bu kadar söy-

lemek ile yetinmifl olay›m. 

TTaarrkkaann  YYaavvaaflfl  ((BBAAVV  BBaaflflkkaann››)):: K›br›s Türk halk›n›n verdi¤i müca-

deleyi, öncelikle belki de bu konuda en selahiyetli kifli olan ve onun bu-

rada gerçekten çok güzel bir flekilde temsilcili¤ini yapan say›n konuflmac›-

lar› ve di¤er tüm K›br›s Türk kahraman mücahitleri burada, huzurunuzda,

sevgi ve sayg›yla an›yorum. Ve teflekkürlerimi bildiriyorum. Bizim, "K›br›s

‹çin Gerçek Çözüm" adl› konferans› düzenlerken niyetimiz, gerçekten bu

K›br›s sorununa, K›br›s konusunda bir çözüm ortaya koymakt›. Tabii ki çö-

züm bulmadan önce burada yap›lmas› gereken, problemi en iyi flekilde or-

taya koymakt›. Biz de problemi ortaya en iyi flekilde koymak için öncelik-

le Say›n Rauf Denktafl'›n bize yollad›¤› mektuptan esinlendik. 

Say›n Rauf Denktafl mektubunda bize flunu bildiriyor. "Ne yaz›k ki Rum

komflular›m›z hala kendilerini K›br›s'›n sahibi gibi görmekte ve çözüm ara-

y›fllar›n› tek tarafl› olarak gasp ettikleri K›br›s Cumhuriyeti ünvan›n›n arka-

s›na saklanarak aramaktad›rlar. Ortaya koydu¤umuz tüm önerilerimizin

reddedilmesi tüm adaya hakim olma ifltah›n› sürdürmek istemelerinden

baflka bir fley de¤ildir".

Bizce problemin kayna¤› burada yat›yor. K›br›s Rum kesimi, kendi dü-

flüncesinde adaya tek bafl›na sahip olmak amac›nda oldu¤u için hangi

çözümü getirilirse getirilsin, hangi plan ortaya konursa konsun,

her zaman sonuna kadar adadaki Türk kimli¤ini yok sa-

yana, yok edene kadar bu amac›ndan vazgeçme-

yecektir. 

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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Yap› l an

mitinglere bak›l-

d›¤›nda bu mitingleri

düzenleyenlerin, "bar›fl

ve çözüm" gibi kelimelerin

arkas›na s›¤›n›larak ortaya at›-

lan iddialarda her zaman afl›r›

sol fraksiyonlar›n yer ald›¤›n›

görüyoruz. 

Benden önceki konufl-

mac›lar da gayet iyi aç›kla-

d›lar ki, bu afl›r› sol fraksi-

yonlar Güney K›br›s Rum

kesiminde yer alan komü-

nist AKEL partisinin de bir

devam› olarak adada faali-

yet göstermektedirler.

Bunlar enternasyonalizm

çat›s› alt›nda Rumlarla bir-

leflme sevdas›yla kendi

milli kimliklerini unutan insanlard›r. Bu sebeple, bilerek veya bilmeyerek,

bofl vaatler arkas›nda koflarak çok büyük bir hata yap›yorlar. Ve bunu

da sapk›n bir ideolojiye dayand›rarak yap›yorlar. Bu ideolojinin

temellerine bakt›¤›m›zda materyalist felsefeyi görüyoruz. 

Materyalist felsefe, tamamen dünyay› maddeci-

lik üstüne kuran, her türlü manevi de¤erden

yoksun b›rakan bir tür bat›l inan›flt›r.
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Sadece komünizme sebep olmakla

kalmayan, insanlar›n dünya görüfllerini etki-

leyen, buna ba¤l› olarak ahlak, din, vatan sevgisi, ai-

le, bayrak, vatan gibi her türlü kutsal kavram› reddeden ve

sadece kendi menfaatleri do¤rultusunda, flahsi ç›karlar› do¤rultusun-

da yaflayan, dünyay› sadece bir ç›kar bir e¤lence yeri gibi gören insanlar›n

yetiflmesine arac› olan bir felsefedir. Sapk›n bir felsefedir. Bu felsefe hem

fluursuz nesillerin yetiflmesine hem de komünizm gibi zararl› ak›mlar›n ge-

liflmesine sebep olur. 

Bu ideoloji sadece KKTC için de¤il, anavatan›m›z Türkiye için de teh-

like arz etmektedir. Nitekim Güneydo¤umuzda faaliyet gösteren terör ör-

gütünün de siyasi doktrini, bu sapk›n ideolojiye dayan›r. Biraz önce Say›n

Fuat Veziro¤lu, bu terör örgütünün lideriyle Güney K›br›s kesiminde yer

alan insanlar›n ba¤lant›s›n› da aç›kça ortaya koymufltur. Dolay›s›yla burada

yap›lmas› gereken, bu sapk›n ideolojinin ve dayand›¤› felsefenin fikri plan-

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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da çürütülmesi ve bu fikri mücadelenin çok genifl kapsaml› bir biçimde yü-

rütülmesidir. 

Bu fikri mücadelenin içeri¤ine de k›saca de¤inmek istiyorum. Materya-

list felsefenin özünde, bunu destekleyen ve sözde bilimsel temelini olufltu-

ran Darwinizm yer almaktad›r. BAV, iflte bu nedenle bu yanl›fl teorinin çü-

rütülmesine büyük önem vermekte, bu vesileyle insanlar› inançs›zl›¤a ve

ikinci aflamada da kimliksizli¤e iten ak›m›n önünü kesmeyi hedeflemekte-

dir. 

Sonuç olarak sözlerimi ba¤larken K›br›s konusunun tüm Türklü¤ün da-

vas› oldu¤unu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu ise ne Bat›'y› ne de

Rumlar› tedirgin etmemelidir. Çünkü adadaki egemen Türk varl›¤›, bar›fl›n

da varl›¤› anlam›na gelmektedir. Müslüman Türk Milleti gerçekten tarihiy-

le, kültürüyle, bulundu¤u, yaflad›¤› co¤rafyas›yla dünyaya nizam vermifl,

bundan sonra da nizam verecek bir millettir. Verdi¤i nizamda her zaman

herkesin hakk›n› korumufl, baflkalar›n›n, farkl› dil ve ›rktaki insanlar›n da

hakk›n› koruyarak adaleti tecelli ettirmifl bir millettir. Biz BAV ola-

rak yine o huzur ve bar›fl dolu günlere dönece¤imize ve

yeryüzünde adaletin ve ahlak›n egemen olaca¤›na

tüm kalbimizle inan›yoruz. Beni dinledi¤iniz

için teflekkür ederim. 
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AAggaahh  OOkkttaayy  GGüünneerr:: Biz

de genç baflkana çok teflekkür

ediyoruz. Divana ulaflan bir teklife

göre bu gün Ankara'da toplanm›fl olan

üniversite mensubu parlamento üyesi eski

bakan, ifl adam›, asker, sivil ve bürokratlarca sa-

y›n Rauf Denktafl'a bir ba¤l›l›k telgraf› çekilme-

lidir. Bunu say›n Baflkan'dan rica ediyorum.

Herhalde herkes de bu karara kat›l›yor de¤il mi

efendim? 

Ben de bir iki kelime söyleyeyim. Pakistan'a

Ticaret Bakan› s›fat›yla gitti¤im zaman orada bulunan büyükelçi rahmetli Er-

dem Erdener bana flu hat›ras›n› nakletti: Türk birliklerinin K›br›s'a 74'te ç›k-

t›klar› gün Erdem Bey'i rahmetli Zülfikar Ali Butto buluyor telefonla, "özel

uça¤›m› gönderiyorum acele Nahur'a gel" diyor. Erdem Bey, Pakistan Dev-

let Baflkan›n›n özel uça¤›yla Nahur'a gidiyor. Çal›flma ofisinin içine giriyor,

Zülfikar Ali Butto'nun üzerinde namaz entarisi var. Seccadesi serili, Kuran-›

Kerim yanda duruyor. Bir muhteflem K›br›s haritas›. Erdem Bey Türk birlik-

lerinin hareketini, Rum birliklerinin Rumlu¤unu, Yunanistan'›n tavr›n› di¤er-

lerine anlat›yor. Diyor ki: "Haberi al›r almaz Pakistan Deniz Kuvvetlerini ve

Pakistan Hava Kuvvetlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrine verdim.

Ankara'ya hemen bir mesaj geç. Asla durmas›nlar K›br›s'›n hepsini als›n-

lar. Müzakere masas›nda yar›ya raz› olsunlar".

Say›n konuflmac›lara, siz de¤erli dinleyicilere flükranla-

r›m› sunuyor, Rauf Denktafl'a sa¤l›k, s›hhat ve onun-

la birlikte olanlara Allah'tan baflar› niyaz edi-

yorum. Çok teflekkür ediyorum.

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm
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PPllaakkeett  TTöörreennii

PPllaakkeett  aallaann:: Emekli Tu¤general Halil fiimflek 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: Nusret Demiral

NNuussrreett  DDeemmiirraall:: Hepinize sayg›lar sunuyorum. Görüyorum ki, biz yal-

n›z bu kadar de¤iliz, bu salondaki kadar de¤iliz. Biz çokuz. Dünyay› kap-

layan Türk insan› her yerde ayak izini b›rakm›flt›r. O toprak için, o topra¤›

almak için flehit olmufltur, kan›n› orada b›rakm›flt›r. Büyük askere bu pla-

keti takdim ederken bu duygular› size arz ediyorum. Biz var›z, her zaman

var›z ve görev yaparken, gözünde vatan›n› tutan insanlar›z, bizler gözünde

vatan›n›, gönlünde Atatürk ilke ve ink›laplar›n› tutan, vicdan›nda dinini

saklayan, milliyetçilik ve laiklik düflüncesi içinde görev yapt›k, bunda da

baflar› sa¤lad›k. Bu titreyiflim, bu hayk›r›fl›m bu yurdun Türklerin oldu¤u-

nu göstermektir, sizi kutluyorum say›n Paflam. 

PPllaakkeett  aallaann:: Agah Oktay Güner

PPllaakkeettii  vveerreenn:: ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga

MMeehhmmeett  EEmmiinn  AAggaa:: Denktafl'a ve onun arkadafllar›na da hem uzun

ömür hem s›hhat, Cenab-› Allah bizimle beraberdir. K›br›s dediniz ya e¤er

devam edileydi, tüm K›br›s al›nacakt› ve ifl bitecekti. Ama geçti, Allah bilir.

PPllaakkeett  aallaann:: ‹smet Kotak 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: DYP Genel Sekreter Yard›mc›s› Meh-

met Göktürk 

Bilim Araflt›rma Vakf›



138

PPllaakkeett  aallaann:: Fuat Veziro¤lu 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

PPllaakkeett  aallaann:: Sabahattin ‹smail 

PPllaakkeettii  vveerreenn:: BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

SSuunnuuccuu:: Kat›ld›¤›n›z için teflekkür ederiz, konferans›-

m›za Atatürk'ün sözüyle nokta koyuyoruz: "K›br›s

bizim için önemlidir, K›br›s'a dikkat ediniz" 



139

1 Ulrich Heide, Almanya, 1980, s. 43, Aktaran:

Niyazi K›z›lyürek, K›br›s Sorununda ‹ç ve D›fl Etkenler, Lefkofla, 1983,

s. 14.

2  Genifl bilgi için bkz. Hanefi Bostan, "I. Dünya Savafl› S›ras›nda Er-

menileri ‹skan Meselesi ve Baz› Gerçekler", Yay›na Haz›rlayan: Erhan Afyoncu, Er-

meni Meselesi Üzerine Araflt›rmalar, Tatav yay›nlar›, ‹stanbul, 2001, s. 187-190; Cevdet

Küçük, "Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda Gayrimüslim Tebaya Gösterilen Tolerans ve Bu

Konuda Artin Pafla'n›n Sultan II. Hamid'e Sundu¤u ‹ki Layiha", Birinci Milli Türkoloji

Kongresi, ‹stanbul, 6-9 fiubat 1978; Süreyya fiahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, ‹stan-

bul, 1980.

3 Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Türk'ün Dünya Nizam›; Harun Yahya, Türk'ün Yük-

sek Seciyesi; A. Taneri, Türk Devlet Gelene¤i, Ankara, 1975; Osman Turan, Türk Cihan

Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, Bo¤aziçi Yay›nlar›, ‹stanbul, 1993.

4 Ahmet Cevat, Yabanc›lara Göre Eski Türkler, 3. bask›, ‹stanbul, 1978, s. 70-71, 91.

5 A. Ubicini, La Turquie actuelle, Paris, 1855, s. 354.

6 Du Loir, Les voyages du Sieur Du Loir, Paris, 1654, s. 193.

7 Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 1996, s. 69; B. Braude, B. Lewis,

Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of Plural Society, New

York/Londra, 1982, s. 1. 

8 Nutuk, cilt III, s. 1183.

9 Sabahattin ‹smail, K›br›s Sorunu, Turizm ve Kültür Bakanl›¤›, ‹stanbul, 1986.

10 Osmanl› ‹daresinde K›br›s (Nüfusu, Arazi Da¤›l›m› ve Türk Vak›flar›), Baflbakanl›k Dev-

let Arflivleri Genel Müdürlü¤ü Yay›n›, Yay›n No: 43, Ankara, 2000.

11 Detayl› bilgi için bkz. F. Kürflat, M. Altan, S. Egeli, Belgelerle K›br›s'ta Yunan Emperyaliz-

mi, 1978.

12 Selahattin Sal›fl›k, Türk-Yunan ‹liflkileri ve Etniki Eterya, Kitapç›l›k Yay›nlar›, ‹s-

tanbul, 1968.

13 Bkz. Sabahattin ‹smail, K›br›s Sorununun Kökleri (‹ngiliz

Yönetiminde Türk-Rum ‹liflkileri ve ‹lk Türk-Rum Kav-

galar›), Akdeniz Haber Ajans› Yay›nlar›, ‹stanbul,

2000.

NNoottllaarr



140

14 K›br›s'›n Tarihi Geliflimi ve KKTC, K›br›s

Türk Kültür Derne¤i Genel Merkezi Yay›n›, Lefkofla, 1983, s. 12-17.

15 Niyazi K›z›lyürek, K›br›s Sorununda ‹ç ve D›fl Etkenler, Lef-

kofla, 1983, s. 30.

16 Eleftheria gazetesi, 14 Kas›m 1914.

17 Tenekides-Chypre, Aktaran: Menter fiahinler, Türkiye'nin 1974 K›br›s Siyaseti, ‹s-

tanbul, 1979, s. 111.

18 7. Türk Tarih Kongresi, Cilt: 2, Kongreye sunulan bildiriler, TTK Yay›nlar›, Ankara, 1973;

Sabahattin ‹smail, Ergin Birinci, K›br›s'ta ‹ki Ulusal Kongre, Lefkofle, 1987.

19 Halk›n Sesi gazetesi, 29 Nisan 1944.

20 Sabahattin ‹smail, K›br›s Sorununun Kökleri (‹ngiliz Yönetiminde Türk-Rum ‹liflkileri ve

‹lk Türk-Rum Kavgalar›), Akdeniz Haber Ajans› Yay›nlar›, ‹stanbul, 2000, s. 342-353.

21 Ahmet Gazio¤lu, ‹ngiliz ‹daresinde K›br›s 1878-1960, Statü ve Anayasa Meseleleri, ‹stan-

bul, 1960, s. 206.

22 Bkz. A. Mehmet Çay, K›br›s'ta Kanl› Noel-1963, Türk Kültürünü Araflt›rma Enstitüsü

Yay›nlar›, Ankara, 1989.

23 Pierre Oberling, Bellapais'e Giden Yol, Ankara, 1987, s. 97.

24 www.kibris.gen.tr

25  Fahir Armao¤lu, 20. Yüzy›l Siyasi Tarihi, s. 799.

26  Le Monde, 21-22 Temmuz 1974.

27  Vehbi Zeki Serter, K›br›s Tarihi.

28   Niyazi Ahmet Bano¤lu, K›br›s Dosyas›, Kervan Yay›nlar›, ‹stanbul, 1974.

29  Mehmet Ali Birand, 30 S›cak Gün, Milliyet Yay›nlar›, ‹stanbul, 1986, s. 62-66.

30   www.kibris.gen.tr

31   Sabahattin ‹smail, 150 Soruda K›br›s Sorunu, Kastas Yay›nlar›, ‹stanbul, 1998.

32 Hüseyin Üzmez, "Adnan Oktar ve arkadafllarını nasıl tanıdım?", Vakit, 27 fiubat

2003

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm




