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5. BÖLÜM
KIBRIS’TA KANLI NOEL-1963 YUNAN VE RUM İKİLİSİNCE
TÜRK HALKININ YOKEDİLMEĞE ÇALIŞILMASI
Ali DENİZLİ*
GİRİŞ
1878'den 1974 yılına kadar İngiliz baskısı altında ve Rumlar’ın
Enosis hayalleri karşısında mücadelesini sürdüren Kıbrıs Türk’ü
Anavatanın desteği ile 20 Temmuz 1974'de Mutlu Barış Harekatı ile
hürriyetine kavuşmuştur.
Rum Yunan İkilisinin canice katliamlarının en önemlisi Kanlı
32
Noel ’dir Yıl 1963!.. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece. Hıristiyan
inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü, yani Noel. Hıristiyanlar o gece,
bu Noel'i kutlayacaklar; ama nasıl? Noeller en iyi şekilde nasıl kutlanır?
Türkleri katletmekle,Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden masum
insanları kurşuna dizmekle, İşte o gün dünya durdukça hiçbir tarihin bu
kadar onursuzca, bu kadar canavarca işlenmiş bir katliamı
yazamayacağı bir katliam yapılıyor. Hiçbir insanın, hatta hatta hiçbir
hayvanın yapamayacağı insani ve merhamet duygularından uzak,
hayâsızca ve alçakça bir katliam yapılıyor.
24 aralık 1963 günü insan hafızasının dahi kabul edemeyeceği
hunharca bir saldırıyı Rum resmi ordu ve çeteleriyle Lefkoşa’nın
Kumsal bölgesindeki masum halka yapan Rumlar, Kıbrıs'taki Türk
Alayı'nda doktor olarak görev yapmakta olan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi
ile üç çocuğunu vahşice katlettiler. 1963 yılında başlayıp 1964'te de
devam eden olaylarda 364 Türk şehit olmuştur .Uzun yıllar gizlice

*Doç. Dr, Rumeli Üniversitesi, alidenizlim@yahoo.com.tr.
32
Kanlı Noel-1963 Olayları hakkında Abdulhaluk Mehmet Çay tarafından
hazırlanmış, Kıbrıs'ta Kanlı Noel-1963 adlı eserde bulunan ve arşiv kaynaklarından
derlenen, Türk ve Yabancı resmi belgeler, o dönemde, Rumlar’ın, Yunanistan’ın ve
Avrupa büyük devletlerinin Kıbrıs politikalarına epeyce ışık tutabilecek oldukça geniş
bilgi ve belge bulmak mümkündür. Sayın hocamız benim de danışmanım olup tarihçi
olarak yetişmemde üzerimde büyük emeği vardır.
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hazırlık yapan, Grivas 33 ve Makaryos 34 tarafından kurulan EOKA35
adındaki Rum yeraltı tedhiş ve terör örgütü 1 nisan 1955'de açıkça
ortaya çıkmıştı.EOKA dağıttığı ilk beyannamelerde şöyle diyordu :" İki
düşmanımız vardır.Birincisi İngilizler, ikincisi Türkler,İngilizler’i
33
Grivas kendisini şöyle anlatır :” 23 Mayıs 1898’de Mağusa bölgesinde denizden bir
mil uzaklıktaki iyi tarım topraklarında bulunan Trikomo köyünde doğdum.. En eski
hatırladıklarım ebeveynlerim tarafından toplanmış Elen resim ve süsleri ve
duvarlardaki harika Bizans aziz ve günahkâr resimlerinin ibadet eden köylülerin yüz
ve tavırlarını yansıttığı Kutsal Bakire Meryem’e adanmış bir , on ikinci yüzyıl köy
kilisesiydi.Bunlar Kıbrıslıların sabırla acı çekmelerini bütün sözcüklerden daha iyi
anlatmaktaydı.
Dördü kız olan altı çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğuydum. Köy okulu sıkı
disiplinliydi ve ihlâl edenler kızılcık sopasıyla dayak yemeyi göze almalıydılar, ama
Elen tarihinin ihtişamının daima birinci sırada olduğu derslerimi seviyordum.
Özellikle İskender’in imparatorluk sınırlarının yarı mitolojik muhafızı Dighenis
Akritas’ın efsanelerine kendimi kaptırmıştım. Trikomo’nun fazla uzağında olmayan
bir yerde, köyün ihtiyarlarının oraya Dighenis tarafından fırlatıldığını bana temin
ettikleri dev bir kaya vardı ve annem sık sık onun kahramanlıklarını anlatan halk
şarkıları söylerdi.Benimki mutlu bir çocukluktu ve en mutlu olanı, milli bir günde
mavi beyaz bayrakların arkasında yürüdüğüm ve hepimizin içinde yanan Elen hürriyet
tutkusunu hissettiğim zamandı.”Bkz. Charles Foley ,General Grivas Hayatım
,çev.Cumhur Atay ,Kalkedon Yayınları ,İstanbul,2012,s.21.
34
Kıbrıslı Rum Önderi, Başpiskopos III. Makarios (1913-1977) idi. Trodos
Dağlarının eteklerindeki Panayia Köyünde, fakir koşullarda doğmuş, on üç
yaşındayken meşhur Kykko Manastırı'na alınmıştı. İkinci Dünya Harbi'nden hemen
önce, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gönderilmişti. 1943'te kısa bir süre
Kıbrıs'a dönüp Kykko Manastırı'nda hocalık yapmıştı.1946'da, Dünya Kiliseler
Konseyinin himayesi altında, Boston Üniversitesi ilahiyat Okulu'nda öğrenimini
derinleştirmek üzere, ABD'ye gitti. 1945'de, otuzbeş yaşında Kition Piskoposu seçildi
ye böylece bir kere daha vatanına dönmüş oldu.Makarios Kıbrıs'a döner dönmez
siyasal bir önder ve enosis propagandacısı olarak etkin bir rol üstlendi. 1948 anayasa
önerisinin reddedilmesinde kısmen de olsa pay sahibiydi. 1950'de Kıbrıs
Başpiskoposu ve Kıbrıs Rum cemaati lideri seçilerek ödüllendirildi. Başpiskopos
olarak Makarios, Yunan Hükümetinin enosise destek vermesi için gösterdiği çabaları
iki katına çıkardı.Bkz. Piere Oberling, Bellapais'e Giden Yol, trc. Mehmet Erdoğan,
Ankara, 1987,s.2.
35
EOKA- Ethniki Organosis Kypriakon Agoniston (Kıbrıs Mücahitleri Ulusal
Örgütü) Grivas’ın kurduğu ihtilalci yeraltı ordusu .Denktaş EOKA’yı şöyle
anlatır:”… Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA'nın saldırıları karşısında silahsız bir
halk. Av tüfeklerini bile bir çağrı üzerine İngiliz idaresine teslim etmiş bir halk. EOKA
Yunanistan Genelkurmayına bağlı. Yunanistan’ın dışişleri bakanı tarafından yol
gösterilen hem siyasi hem vurucu bir örgütle üzerimize yollanmış bir hareket.”bkz.
Dilek Yiğit Yüksel , “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)” Çağdaş Türk
Tarihi Araştırmaları Dergisi ,cilt 3, sayı.18-19, 2009,s. 174.
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adadan kovacağız sonra da Türkleri imha edeceğiz. Gayemiz
Enosis'tir."Başpiskopos Makarios'un 1964 Ağustos'unda söylediği
sözler bu gerçeği ispatlamaktadır:"Eğer Türkiye, Kıbrıslı Türkleri
kurtarmak için adaya gelecek olursa, Kıbrıs’ta kurtaracak Türk
bulamayacaktır." demektedir.Kıbrıs davası, bir Türk-Yunan davasıdır.
Yunanlıların milli hedeflerinde, " Megali İdea-(Büyük Ülkü) 36 "
Akılarında ilk günlerden beri hiç değişmeyen "Enosis (Kıbrıs’ı ilhak)
ve yalnız Enosis 37 hedefleri vardır.Sözde din adamı aslında cani ve katil
Başpiskopos Makarios'un Yunan megali ideasını gerçekleştirmek için
enosis davasında Kıbrıs Türk toplumuna karşı yaptığı hunharca katliam
ve soykırım vardır. Kıbrıs Türk’ünü tamamen ortadan kaldırarak adayı
Yunanistan’a bağlamak için planlı ve örgütlü bir şekilde Kıbrıs
Türklerine saldıran Rum canilerinin katliam sonucu olarak Kıbrıs,
yakın bir tarihte eşine hiç bir defa rastlanmamış büyük bir felakete
sürüklenmiştir.

Yeni Yunanistan daha ilk kurulduğu günlerde, büyük yayılma emelleri besliyordu.
Çevresindeki bütün topraklarda, denizlerde, adalarda gözü vardı. Böyle bir genişleme
politikasının günün birinde “utançla sonuçlanmağa mahkûm” olduğu pek
düşünülmüyordu. Eski Osmanlı toprakları üzerinde kurulan öteki ulusal devletlerin
hiçbirinde Yunanlılarınki kadar aşırı, sürekli ve inatçı bir yayılma emeli
görülmemiştir. Yunanistan, ulusal devletler çağında İmparatorluk olmağa ciddiyetle
özenmiş ve bu büyük yayılma emelini devlet politikası yapmış bir ülkedir.
Yunanistan’ın bu yayılma politikasına genel olarak Megali İdea (Büyük Fikir)
deniyor.Bkz. , Şimşir , Bilal N., Ege Sorunu-Belgeler (1912-1913), c. I, Ankara,
1976,s.xxıx.
37
Geçmişi eski Bizans uygarlığına bağlanınca ve buna tekmil Avrupa milletleri
inandırılınca Grek’lerin hemen Enosis politikasına başlamaları pek zor olmamıştı.
Enosis deyince, biz, Yunanistan’ın eski Bizans topraklarına konmak istediklerini
anlıyorduk. Lâkin böyle bir uzak hedefe yönelmek için onların plânladıkları kurallar
olmalı idi.Bu planın bizim bildiğimiz belgesi yoktu ama; Yunan istiklâlinden beri
gördüğümüz Yunan tutumu bize bunları anlatıyordu.Ayrıntılı bilgi için bkz. Amiral
Afif Büyüktuğrul, “Osmanlı (Türk)-Yunan Deniz Silahlanma Yarışı”, Belleten, Cilt:
XXXIX, Ekim 1975, No: 156, s. 728.
36
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1.
KIBRIS
ADASI’NIN
COĞRAFÎ
KONUMU,
JEOPOLİTİK VE STRATEJİK ÖNEMİ İLE NÜFUSU
Doğu Akdeniz’de 34°33'- 35°41’ kuzey paralelleri ile 32°17'34°35’ doğu meridyenleri arasında yer alan Kıbrıs 38, Sicilya (25.710
km), Sardunya (24.090 km2) adalarından sonra Akdeniz'in üçüncü
büyük adasıdır 39. Ada’nın yüzölçümü 9251 km2’dir. Kıbrıs adası
Anadolu’dan kopmuş olup, toprak yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve hayvan
türleri bakımından tamamen Anadolu’nun bir parçasıdır 40. Kıyılarının
toplam uzunluğu yaklaşık 780 km’dir 41. Jeolojik devirlerde bir çöküntü
neticesinde Hatay bölgesinden ayrılıp bir ada haline gelen Kıbrıs'ın ilk
sakinleri Anadolu'dan gelmişlerdir 42. Kıbrıs adasıyla Anadolu arasında
en yakın mesafe adanın kuzeyindeki Kormacit burnu ile Anadolu'nun
Anamur burnu arası olup 71 km. (44 mil)dir 43. Kıbrıs kıyılarının
uzunluğu 782 km. kadardır. Kıbrıs’ın büyüklüğü; 9280 Km. olup
takriben Trakya’nin 1/3’ü ve bütün Türkiye’nin 1/83’ü kadardır 44.
1960 Kıbrıs Antlaşmaları’na göre de İngilizlerin elinde 158,4
km2lik (99 mil2) iki üs bölgesi vardır. (Dikelya ve Ağrotur Üsleri) Bu
üsler anlaşmalar gereği İngiliz toprağı sayılır. Türkiye ile Kıbrıs
arasında en kısa uzaklık 70 km (40 mil) olması nedeniyle açık havalarda
Beşparmak Dağları’ndan Türkiye’nin güney kıyılarını görmek

Türkçe'de Kıbrıs, Arapça'da "Kubrus"Batı dillerinde"Cyprus", "Cypre", "Chypre",
"Gipros" ve "Cypren" olarak adlandırılan ada; İbraniler’de "Kittim" denilen
Kıbrıs;"Kypros"olarak ilk defa Homeros'ta zikredilmektedir. Adının, Ana Tanrıça
Kibele'ye bu adada verilen isim olan adayı ilk işgal eden Yasef'in oğlunun adına
izafeten "Kittim" veya "Chetinı", M.Ö. 600 yılında bugünkü Lefke yakınlarında
bulunan Depa (Soli) şehrinin Kralı olan Philocyprus'un adına izafeten "Cyprus" ve bir
şehir adı olarak da "Pafos" denilmiştir.Ayrıntılı bilgi için bkz., Osmanlı İdaresinde
Kıbrıs (Nüfusu-Arazi dağılımı ve Türk Vakıfları)T.C.Başbakanlık Devlet
Arşivleri Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın no.43,Ankara,
2000.,ss.4-5.
39
Aynı yer.,s.3.
40
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III. Cilt, 3. Kısım Eki, Kıbrıs Seferi (15701571), Ankara 1971, s. 32, Ayrıca bkz. A b d u l h a l u k Mehmet Çay, Kıbrıs'ta
Kanlı Noel-1963, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1989, s.1.
41
Anabrittanica Ansiklopedisi, "Kıbrıs", c. XVIII, s. 432.
42
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs, a.g.e,s.8.
43
Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571) , Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları No:
689,.Ankara ,1986,s.26.
44
Kıbrıs Broşürü No:1,Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Yayınları, Ankara,
1964,s.4.
38
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mümkündür 45.
Coğrafi konumu ile Kıbrıs, Türkiye için jeopolitik ve jeostratejik
açıdan hayati bir önem taşımakta; Anadolu'nun savunulmasında hayati
rol oynamaktadır.Ayrıca Kıbrıs adası, Avrupa ile Afrika kıtaları
arasında bir atlama taşıdır 46. Herhangi bir devlet tarafından Doğu
Akdeniz'de Anadolu ve Suriye kıyılarına yapılacak bir harekâtta Kıbrıs
Adası, bir ileri karakol veya bir ileri mevzii olarak kullanılabilir 47.
Kıbrıs'ın Türkiye için jeostratejik önemini Yüce Atatürk şöyle
vurgulamıştır: Güneyde askeri bir tatbikatı izleyen Atatürk etrafında
bulunan subaylara: "Türkiye'nin yeniden işgal edildiğini ve Türk
kuvvetlerinin sadece bu bölgede mukavemet ettiğini
farzedelim.İkmal yollarımız ve imkanlarımız nelerdir?" sorusunu
sorar. Subaylar birçok görüş ve düşünceleri ileri sürerler. Atatürk
hepsini sabırla dinler. Sonra elini haritaya uzatır ve Kıbrıs'ı işaret
ederek : "Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin
ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok
önemlidir 48." der.
Kıbrıs'ın jeostratejik önemi çok iyi bilinmelidir ki Ada'da
1931'den beri devam eden Kıbrıs davası, Kıbrıs'taki bir avuç Türkün
davası olmaktan çıkmış ve 80.000.000’luk Türkiye Cumhuriyeti’nin en
önemli davası olmuştur49. Kıbrıs, Türkiye için tarihî yönden de çok
önemlidir. Atalarımız Kıbrıs’ı, 1571 yılında 80.000 şehit pahasına
almışlardır 50.Kıbrıs adası, uygun deniz ve hava üssü imkânlarına da
sahiptir. Bu nedenle Doğu Akdeniz’de deniz ve hava üstünlüğü kurmak
isteyen güçler için Kıbrıs, bulunmaz bir yerdir.
Türk egemenliği zamanında (1571-1878) Kıbrıs’ta Türklerin
nüfusu Rumlardan çok idi. Rahip Kyprianos’a göre 1777 senesinde
47.000 Türk ve 37.000 Rum olmak üzere toplam nüfus 84.000’dir 51.
Vehbi Zeki Serter, Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım, Genelkurmay
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Merkezi Yayınları, Ankara,2008,s.1
46
Ali Fikret Atun, İkinci Kıbrıs Seferi, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul,
1999,s.12.
47
Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571),a.g.e.s,27.
48
Serter,a.g.e.,s.5.
49
Sebep ve Sonuçlarıyla 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığı Yayını, Girne,1996,s.3.
50
Serter,a.g.e.,s.5.
51
Ada nüfusu hakkında Venedikliler dönemine kadar elde yeterli ve sağlıklı bilgiler
yoktur. Venedikliler zamanında (1489-1570) 100.000 ile 200.000 arasında değişen
ada nüfusu, bu dönemde şöyle bir seyir takip etmiştir; Osmanlılar tarafından 1571
45
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Kıbrıs, 1960'ta bağımsızlığını ilan ettiğinde, Ada'da 412.521 Rum,
104.350 Türk,3.628 Ermeni, 2.705 Manini, 502 Çingene vardı. 2.951
kişi de çeşitli etnik kökenli idi. Görülüyor ki nüfusun ancak % 18,07'si
Türk’tür. Bunlar da çoğunlukla, küçük ve bir tehlike karşısında hassas
yerleşim noktalarına dağılmışlardır 52.Bugün Kıbrıs’ta çeşitli milletlere
mensup insanlar bulunmaktadır. Kıbrıs’ta İngiliz egemenliğinin
başlamasından sonra, Kıbrıs Türklerinin ana vatan Türkiye’ye göçleri
1939 yılına kadar yoğun bir şekilde sürecektir. 1963 olaylarına
rastlayan ilk Cumhuriyet yıllarında ise 600.000 civarında olan nüfusun
1/5’i Türklerden ve 4/5’ü Rumlardan oluşuyordu. Bu orantının
Türklerin lehine olduğu dönemler de yaşanmıştır. Hâlen ana vatan
Türkiye’de bir milyona yakın, İngiltere’de 300.000 ve Avustralya’da da
100.000’den fazla Kıbrıslı Türk yaşamaktadır 53.
2. KIBRIS TARİHİ
Kıbrıs adası, tarihin hiçbir döneminde Yunanlılara ait
olmamıştır.Bugün Kıbrıs’ta bulunan Rumlar, Yunanlı değildirler.
Bunlar, pek çok yabancı tarihçinin ve de siyasetçinin de kabul ettikleri
gibi, Kıbrıs’ı tarih boyunca işgal etmiş bulunan ulusların kalıntılarıdır.
Bunlara, soyu sopu belli olmadığı için levanten de denilmektedir 54.
Kıbrıs adası ada Orta çağlar başından beri Bizans, Arap, Fransız
(Haçlı), İtalyan (Venedik) ve nihayet Osmanlı hâkimiyetini

yılında fethinden önce ada nüfusu toplam 197.586 kişidir. Fethi müteakip ilk Vali
Muzaffer Paşa'nın yaptırdığı sayıma göre erkek nüfusunun 120.000 olarak belirlendiği
Kıbrıs’ta, bazı kaynaklarda istilalar, kuraklıklar, veba, çekirge sürüleri nedeniyle 18.
yy.’ın sonlarında toplam nüfusun 80.000’e kadar düştüğü de belirtilmektedir. Ayrıntılı
bilgi için bkz., Osmanlı İdaresinde Kıbrıs ,a.g.e.,s.5-6.
52
Oberling,a.g.e.,s.6.
53
Serter,a.g.e.,s.4.
54
İngiliz devlet adamlarından Sir VVinston Churchill, 1907 yılında verdiği demeçte:
Kıbrıs Rumlarının Yunan olmadıklarını açıkça söylemiş ve “Adanın Yunanistan’la
tarihî ve coğrafi münasebetleri olduğu iddiası hayal mahsulüdür.” demiştir.
Serter,a.g.e.,s.6.Ancak Grivas ise ada halkının Elen olduğu iddia ederek şöyle
demektedir :” Binlerce yıldır yabancı egemenliği altında yaşamışlardı; Fenikeliler,
Mısırlılar, Persler, Romalılar, Araplar, Lüsinyanlar, Venedikliler, Türkler ve
İngilizler, Kıbrıs’ın hâkimleri olarak birbirlerini izlemişler ve Kıbrıslılar kendi işlerini
yürütmek için ender olarak sorumluluk almışlardı. İşgalcilere ve onların yabancı
kültürlerine pasif şekilde direnmişlerdi. Milli karakterleri tamamen Elendi.” Bkz,
Foley ,a.g.e.,s.36.
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tanımıştır 55. Kıbrıs’ın ilk sakinleri AKA’larla Suriye ve Anadolu’dan
gelen unsurların karışımıdır 56. Kıbrıs’ta insan yerleşimi ile ilgili ilk
kesin bilgiler, yaklaşık M.Ö. 7000 yılında Güney Türkiye, Suriye ve
Filistin’den gelenlere aittir 57.
Roma İmparatorluğu'nun M.S. 395 tarihde ikiye ayrılmasından
sonra Kıbrıs Adası, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yâni Bizans’ın
hissesine düşmüştür 58. Bizans döneminin diğer önemli bir sonucu
Yunanlılıkla ilgisi olmayan Kıbrıs hıristiyan halkının, Rumca'nın
Bizans’ın resmî dili olmasından sonra bu yeni dili benimseyerek
Rumlaşmış olmalarıdır 59.
Hıristiyanlığın doğuşunda bu dini ilk kabul eden Roma
vilâyetlerinden biri olmuş ve Ortodoks Kilisesi kurulmuştur. Ancak
Katolik-Ortodoks mücadelesi Osmanlı fethine kadar devam etmiştir 60.
Müslümanlar az bir zaman zarfında, mucizevî bir kudretle, Yakın
Şark’ın Sasanî ve Bizans İmparatorluklarını yere serdikten sonra da
hayrete şayan bir süratle denizlere açılmışlar, Halife Osman zamanında
Şam vâlisi bulunan Mu’âviye, vücuda getirdiği bir donanma ile, M. 650
yılında, Kıbrıs’a bir sefer yaptı ve Ada’yı yıllık 7200 dinar (altın) vergi
ile İslâm devletine bağlamıştır 61.
1191'de III. Haçlı Seferleri'nde İngiltere Kralı I. Richard (Arslan
Yürekli Richard) tarafından alınan Kıbrıs’ın krallığına Richard
tarafından, Kudüs Kralı Guy de Lusignan getirildi. Ortodoks
Başpiskoposu Germanos’un başpiskoposluğu iptal edilerek, Ortodoks
Kilisesinin legal varlığına son verildi 62. Luzinyan’lar üçyüz yıl ülkeyi
yönettiler. Bu Kıbrıs tarihinin en parlak dönemidir. Yönetimleri altında
Ada, ipek, deri, baharat ticareti ile müthiş zenginliği, edebiyatçıları
ve mimari eserlerinin güzelliği ile şöhret sahibi oldu 63.
Osman Turan, “Orta Çağlarda Türkiye - Kıbrıs Münasebetleri”, Belleten,C.
XXV III, sayı .110 (Nisan 1964), s. 209.
56
Kıbrıs Broşürü No:1,a.g.e.,32.
57
Harry Scott Gibbons, Kıbrıs’ta Soykırım (The Genocide Files),Özyurt
Matbaası,Ankara,2003,s.19.
58
Çay,a.g.e.s.3.
59
Aynı yer,s.4.
60
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e,s.9.
61
Turan,a.g.m.,s.209.
62
Çay,a.g.e.,s.5.
63
Gibbons,a.g.e.,s.20,Kıbrıs kral ailesinin son ferdi olarak 17 Haziran 1964 tarihinde
,Başbakan İsmet İnönü’ye mektup yazan Mustafa Shevki Lusignan ,büyük ninesi
Prenses Helene Rouse Lusignan’ın Müslüman olup Meryem adını aldığını 1878 den
55
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1489'da Venedik Cumhuriyeti adayı dolanbaçlı yollardan ilhak
etmiş ve İdare Venedikliler tarafından ele geçirildikten sonra
Kıbrıs,Venedik soylularından seçilen bir askerî valiyle yönetildi 64. Bu
hal Osmanlı’ların işgaline kadar devam etmiştir 65. Ancak Osmanlı
fethine kadar sürecek olan Venedik idaresi Kıbrıslılar için tam bir
felâket olmuştu 66.
Venedikliler, yerli halka ezici bir yönetim
uyguluyorlardı. Halk, kalelerin hendek kazma ve tahkim ve savaş
hizmetleri altında eziliyordu.Her yıl vermekte oldukları 350.000 duka
altınlık vergi sebebiyle perişan durumda idiler 67.
2.1 Kıbrıs’ın Osmanlı’larca Fethi (1570-1878)
1521'de Rodos Adası'nın Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle
telaşa düşen Venedikliler, savunma hazırlıkları yapmağa başladılar
Ağır vergiler ve zulüm altında ezilen halk, zalim Venedik yerine âdil
Türk yönetiminin olmasını tercih etmekteydi. Doğu Akdeniz,
Karadeniz, Kızıldeniz, Türk toprakları ortasında birer göl
durumundaydı. Türk donanması, bu denizlere egemen olmakla birlikte
varlığını Batı Akdeniz'de Cebelitarık'a, Hint Denizi'nde Sumatra
Adası'na kadar duyuruyordu 68.
Ortadoğu’nun bu ülkelerini ele geçirmeyi başarmış bir
imparatorluğun Kıbrıs’ı ele geçirmeyi ihmal etmesi mümkün değildi.
Özellikle Venedik Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de önemli bir üssü
olan Kıbrıs'ta yuvalanmış olan korsanlar, Mısır'a giden Türk hacı ve
tüccar gemilerine saldırmak suretiyle maddi ve manevi zararlar
veriyorlardı 69. Osmanlı Devleti,Kıbrıs'ı ele geçirmeyi hayati bir
zorunluk olarak görmüştür 70.Çünkü Ada’nın fethiyle ancak Akdeniz'in
doğusunda Osmanlı egemenliğinin tamamlanması ve bütünleşmesi
mümkün olabilecekti. Kıbrıs seferine Serasker olarak Lala Mustafa
Paşa tayin olunmuştu. Üç aylık bir kuşatma sonunda 1 Ağustos 1571

itibaren Lusignan’ların Türk ve Müslüman olduklarını belirtmiştir. Ayrıntılı bilgi için
bkz.: BCA 030-01-8-46-6,ss3-4.
64
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.11.
65
Kıbrıs Broşürü No:1,a.g.e.,s.32.
66
Çay,a.g.e.,s.6.
67
Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571),a.g.e.,s.22.
68
Aynı yer,s.10.
69
Aynı yer,s.14.
70
Kıbrıs’ın Fethi (1570-1571),a.g.e.,s.15.
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tarihinde Magosa kalesi de alınarak Kıbrıs'ın fethi tamamlandı 71.
Fetihten sonra Lefkoşe merkez olmak üzere Kıbrıs idârî yönden bir
"Beylerbeylik" statüsüne alınarak tahrir olunup, Avlonya Sancakbeyi
Muzaffer Paşa Beylerbeyi tayin edildi 72.
Adada yaşayan Rum ahaliye gelince, bunlar Türkler’i bir kurtarıcı
olarak karşıladılar, Osmanlılar Rumlar’a saygıyla davranıldı.
Osmanlılar köleliği kaldırdılar ve Kıbrıslılara ev ve toprak sahibi olma
hakkı tanıdılar. Ortodoks cemaati bütün diğer Hıristiyan mezheplerden
üstün kabul ettiler ve Ortodoks Başpiskoposluğunu yeniden ihdas
ettiler. Her şeyin ötesinde, Kıbrıslılar, "millet sistemi 73" olarak bilinen
azınlıklara geniş özürlük veren o mükemmel düzenin bir parçası haline
getirildiler. Bu düzen ise, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki dini azınlıklara
yüzyıllar boyu Türkler gelmeden önce Avrupa'da sahip olduklarından
çok daha fazla özgürlük sağlamıştır.
Ada'nın askerî bakımdan
kuvvetlendirilmesi yanında nüfus olarak da Türk iskânına ihtiyaç
duyuluyordu. Bunu sağlamak amacıyla; çeşitli Türkmen topluluklar
mecburî iskâna tabi tutularak Kıbrıs'a yerleştirildiler 74.Venedikliler
döneminde halkın elinden alınan dinî hürriyet geri verilerek sürgünde
olan Ortodoks başpiskoposunun adaya dönmesine müsâade edildi 75.
Bu devirde Latinlerin Katolik Kilisesi yasaklandı ve Rum
Ortodokslar teşvik edildi. Ada Rumları 308 yıllık Türk idaresinde
(1570-1878) varlıklarını korudukları gibi ekonomik, kültürel ve hatta
siyasî bakımdan da gelişme imkanını bulmuşlardır 76. Kıbrıs’a
yerleştirilmiş olan Anadolu Türkleri ile adadaki Rumlar, dinleri ve
dillerinin ayrı olmalarına rağmen, uzun zaman barış içinde yan yana
yaşadılar 77.
Genellikle sanılır ki, Türkler 1571’de Kıbrıs’ı fethetmekle, onu
Yunanlılardan “çalmışlardır”. Halbuki bu tarihte, Bizans Rum
71

Çay,a.g.e.,s.8-9.
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.17.
73
Osmanlı nüfusu mensup olduğu dinlere göre milletlere bölünmüştür.Yani, bütün
Müslümanlar Müslüman Milletine, bütün Museviler Musevi Milletine vb. mensuptu.
Her millet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı bağımsız bir unsurunu teşkil etmekteydi.
Milletler kendi kurallarını uygulamakta,kendi mezarlıklarını, okul ve kiliselerini
yönetmekte ve evlenme, çeyiz durumu,boşanma, nafaka ve diger medeni hukuk
konularında da yetkiye sahiptiler.,Ayrıntılı bilgi içn bkz. Oberling,a.g.e.,s.4
74
Çay,a.g.e.,s.10.
75
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.18.
76
Aynı yer,s.19.
77
Türk Yunan İlişkileri ve Megali İdea ,a.g.e.,s.27.
72
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İmparatorluğu sona ereli bir yüzyıldan fazla olmuş ve Kıbrıs da
yaklaşık üç yüz yıldanberi Batı Avrupa’nın egemenliği altında
yaşamakta idi (Önce Lusignan şövalyeleri ve sonra da
Venedikliler).Kıbrıs Türklerinin ataları, ilk İngiliz göçmenlerinin
Kuzey Amerika’ya gelmelerinden çok önce, 1570’lerde yeni
vatanlarına gelmişler ve dört yüz yıldan fazla bir süre adada
yaşamışlardır 78. 1571'de Osmanlılar Kıbrıs'ı fethetti Türklerin, dört yüz
yıldan fazla zamandır Kıbrıs'ta oldukları ortadadır 79.
Esas Kıbrıs sorununun özü Sokollu Mehmet Paşa'nın 1572'de
Venedik elçisine söylediği sözlerde yatmaktadır: " . . .siz bizim
donanmamızı yakmakla sakalımızı traş ettiniz. Biz Kıbrıs adasını
almakla kolunuzu kestik, kesilen sakal daha gür yerine çıkar, ancak
kesilen kol yerine gelmez . ." İşte Kıbrıs sorununun özü, Batı dünyasına
karşı, Hristiyan zihniyetine karşı bu kesik kolun mücadelesidir.
Kıbrıs'taki Türk-Rum anlaşmazlığı bu mücadelenin sadece
görünürdeki bir bölümüdür 80.
1570-1571 yıllarında Kıbrıs’ı fethederek yerli Ortodoks Rumlara
refah, özgürlük ve adalet getiren Türk yönetimine karşı Rumlar,
Osmanlı döneminde “Besle kargayı oysun gözünü” atasözünü
doğrularcasına misali, 1821 Yunan isyanı ile birlikte enosis (ilhak)
faaliyetlerine başlamışlardı 81.
2.2.Kıbrıs’ın İngilizlere Devri ve İngiliz Sömürge Dönemi
(1878-Lozan 1924)
Çarlık Rusyası 24 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş
ilân etti. Rumeli'den süratle ilerleyen Rus orduları Ayastefanos
(Yeşilköy) önlerine kadar geldiler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 3
Mart 1878 tarihinde Rumeli ve Doğu Anadolu'da büyük toprak kaybına
sebep olan Ayastefanos Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı.3 Mart
1878 tarihinde imzalanan bu anlaşma ile Rusya'nın Slavcılık politikası
büyük bir zafer kazanmış, Osmanlı Devleti'nden önemli bir toprak
kütlesi kopararak Balkanlar'da nüfuzunu arttırmıştı 82.
Pierre Oberling, Fahir Armaoğlu, Kıbrıs Faciası, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 1990, s.3.
79
Aynı yer, s.1.
80
Sebep ve Sonuçlarıyla 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, a.g.e,s.
81
Serter,a.g.e.,s.27.
82
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.21.
78
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Rusya'nın güneye sarkması İngiltere'nin başta Hindistan olmak
üzere Asya'daki sömürgelerindeki İngiliz varlığını tehlikeye atacaktı 83.
Bu nedenle Kıbrıs üzerinde de hesapları olan İngiltere, harekete geçmek
ihtiyacı duydu 84.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı, sömürgelerini korumak, Akdeniz’de
önemli, bir stratejik mevki olan Kıbrıs’ı ele geçirmek amacıyla Osmanlı
Devletinin içinde bulunduğu bunalımdan da faydalanarak Osmanlı’yı
kurtarmak numarasıyla Ayastefanos Anlaşması'nın ağır olan şartlarının
tadili veya Rus emellerinin durdurulması gibi vaatlerle Bab-ı Ali’ye
ittifak teklif etmiş ve zor şartlar altında bulunan Sultan da bunu kabul
etmek zorunda kalmıştır 85. Böylece İngiltere'nin, Osmanlı'ya nüfuz
imkanı doğmuştu. Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile savaşta iken, stratejik

önemi nedeniyle Kıbrıs'ı isteyen İngiltere, büyükelçi Henry Layard aracılığıyla
Mayıs 1878'de Osmanlı Devleti'ne Ruslara karşı bir ittifak teklif etmiştir 86.

Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adına Elçi Layard iki
maddelik anlaşmayı 4 Haziran 1878'de imzaladılar. Anlaşma metni
şöyledir:”Anlaşmayla Kıbrıs idaresi İngiltere'ye bırakılmakla beraber
Osmanlı Devleti'nin ada üzerindeki mülkiyet hakkı ortadan
kalkmıyordu 87.”Ayrıca 1 Temmuz 1878 tarihinde yapılan önceki
antlaşmaya ek bir antlaşma daha yapıldı. Ek antlaşmanın altıncı
maddesinde Rusya'nın Batum, Kars ve Ardahan’ı terketmesi halinde
İngiltere'nin de Kıbrıs'ı tahliye edeceği hususu yer almakta idi 88.
İmzalanan Ek-1 sözleşme ile de Kıbrıs’ın idaresi geçici olarak
İngiltere’ye bırakıldığı gün hukuken de Osmanlı Devletine bağlı olduğu

83

Çay,a.g.e.,s.13.
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.21.
85
Çay,a.g.e.,s.12.
86 Layard, Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya'daki vilayetlerinin güvenliği
İngiltere tarafından sağlanınca, İngiliz sermayesinin de bu bölgelere yatırım
yapacağını ve Doğu Anadolu'nun tabii kaynaklarının geliştirileceğini ileri
sürüyordu. Ona göre Kıbrıs'ın İngiliz idaresine geçmesi Babıali için bir çok
ekonomik faydalar sağlayacaktı. Yuluğ Tekin Kurat, Henry Layard'ın İstanbul
Elçiliği (1877 -1880), A.Ü.D.T.C.F.Yay., Ankara, 1968, s.84’den aktaran,
ÇTTAD, VIII/18-19, (2009/Bahar-Güz), s.s.161-184 Dilek Yiğit Yüksel , “Kıbrıs
Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)” Çağdaş Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi
,cilt 3, sayı18-19, 2009,s. 162.
87
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.26.
88
Çay,a.g.e.,s.14.
84
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açıkça Andlaşma’da belirtilmiştir 89.
12 Temmuz 1878 günü Kıbrıs'ın idaresinin İngiltere'ye
bırakıldığını bildiren ferman İngiliz amiralinin huzurunda okundu.
Böylece 308 yıllık Osmanlı idaresi fiilen sona ermiş oldu. Kâğıt
üzerinde de olsa Osmanlı idaresi hukuken devam ediyordu 90.Son son
Osmanlı yöneticisi Besim Paşa, makamını İngiliz amirale devretti 91.
Sonuçta1878’de geçici statüsünde sessiz sedasız Kıbrıs’a, 1882’de de
bir oldu bitti ile Mısır’a yerleşti 92.
Osmanlı Devleti'nde kalmak şartıyla yönetimi geçici olarak
İngiltere'ye verilmişse de, bu husus kağıt üzerinde kaldı ve İngiltere,
bir anlaşmayla şartlı olarak girdiği adayı 15-16 Ağustos 1959'da
Kıbrıs Cumhuriyeti ilân edilinceye kadar elinde tuttu 93.Böylece
Kıbrıs, 85 yıl İngiltere idaresinde kaldı 94.
Kıbrıs Türklerine karşı ilk saldırılar, Kıbrıs’ın İngiltere’ye
geçici olarak devredilmesinden (1878) kısa bir süre sonra başlamış ve
gelişmiştir.23 Temmuz 1878'de, ilk İngiliz Yüksek Komiseri Sir
Garnet Wolseley'i karşılayan Kition Piskoposu Kyprianos
konuşmasında: " İyonya Adaları için yaptığı gibi Kıbrıs'ın da doğal
olarak bağlı olduğu Anavatan Yunanistan ile birleşmesine yardım
edeceği hususunda Büyük Britanya'ya güvendiğimiz içindir ki, bu
1. Dünya Savaşının
önetim değişikliğini kabul ediyoruz 95.”
Eroğlu, a.g.e .,s.739, Ayrıca bkz. Rıfat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlıİngiliz Anlaşması Adanın İngiltere'ye Devri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1978,s.65.vd.
90
Çay,a.g.e.,s.15.
91
Derya Sevinç, “Türk-Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorununda Yeni Bir
Aşama
(1954-1960)”,Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi ,Sayı 60, Bahar 2017, s. 174.
92
Evcil,a.g.e.,s.29.
93
Osmanlı İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.26.
94
Türk Yunan İlişkileri ve Megali İdea ,a.g.e.,s.27.
95
Oberling,a.g.e.,s.11-12.,ayrıca bkz., Serter,a.g.e.,s.28. , Osmanlı İdaresinde
Kıbrıs,a.g.e.,s.28, Ancak Grivas İngilizlerin adayı Rumlar’a vereceğine inandıklarını
belirterek şöyle demektedir :” Türkiye’nin onu birkaç bin liraya İngiltere’ye sattığı
1878’deki o güne kadar asırlarca uzun bir dizi düşman işgaline uğramıştı. Kıbrıslılar
birkaç on yıl önce İngiltere’nin İyon adalarını serbestçe Yunanistan’a geri vermiş
olduğunu hatırladıkları için İngilizleri buyur etmişlerdi ve adanın, ilk İngiltere
Valisi’ne, Mağusa’da karaya çıkarken yaptığı Enosis ricasına herkes inanıyordu.Bu
umutlar hiç gerçekleşmedi.” demektedir.Foley,a.g.e.,s.19.
89
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başlaması ve kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin 29 Ekim 1914'te
Almanya'nın yanında savaşa katılmasını, İngilizler adeta Kıbrıs'ı işgal
etmek için bir fırsat saydılar 96.İngiltere 5 Kasım 1914 tarihinde
Kıbrıs'ı tek taraflı olarak ilhâk etti. Kıbrıs’ın İngiltere’ye katılması, 5
Kasım 1914 tarihli bir beyanname ile ilânına sebep olmuştur. Aynı
beyanname Kıbrıs’ın İngiliz İmparatorluğunun bir parçası olduğunu
ve 1878 Andlaşması’nın hükümsüz olduğunu da ilân etmekte idi 97.
Osmanlı Devleti ise bu ilhâkı sadece protesto etmekle yetindi 98.
Kıbrıs'ın işgali dolayısıyle Ada'da yeni bir statü ortaya çıktı. Türkiye,
Lozan Konferansına kadar bu tek taraflı işgali tanımadı 99.Bu durum
karşısında İngiliz tâbiiyetine girmek istemeyen 8.000 kadar Türk
ailesi Anadolu'ya göç etti.İngiltere Yunanistan’ın, kendi safında 1 nci
Dünya Savaşına girmesini istiyordu 100. Hatta İngiltere savaşa girmek
istemeyen Yunanistan’ı baskı altına almak için Kıbrıs’ta Enosis
akımını körüklemekten çekinmedi ama, Yunanistan’ı savaşa ikna
edemedi 101.
Birinci Dünya Savaşı sıralarında Yunanistan’ın yönetimini ele
geçiren Venizelos, İngiltere ve Fransa’nın destekleriyle, Türkleri
Anadolu’dan atma ve megali ideayı gerçekleştirme çabalarına hız verdi.
İngilizlerce zamanın en modern silahlarıyla donatılmış Yunan orduları,
96

Çay,a.g.e.,s.18.
Eroğlu,a.g.m.,s.739.
98
Kıbrıs Broşürü No:1,a.g.e.,s.28.
99
Çay,a.g.e.,s.19.
100
Ancak Grivas ise şöyle iddia eder :”Aslında Birinci Dünya Savaşı sırasında ada,
müttefik devletler yanında savaşa katılması karşılığında Yunanistan’a önerilmişti;
fakat zamanın Atina’sının karışık siyaseti yüzünden öneri ele alınmamıştı.”
Foley,a.g.e.,s.20.
101
Zira Alman İmparatoru 2 nci Wilheim’in eniştesi olan Yunan Kralı Kostantin,
Almanya sempatizanı idi ve savaşa girme konusunda ihtiyatlı bir politika izliyordu.
Buna karşılık Başbakan Venizelos ise hararetli bir şekilde Yunanistan’ın İngiltere
safında savaşa katılmasından yana idi. Daha sonra krala karşı bir ayaklanma başlatan
Venizelos, İngilizlerin yardımı ile 1917 yılında kralın tahttan çekilmesini sağladı ve
26 Haziran 1917’de Yunanistan, İngiltere yanında savaşa katıldı. Böylece İngiltere’ye
sırtını dayayan Yunanistan’ın savaş sonunda da Anadolu macerası başladı101.
Yunanistan, eline geçen fırsatlardan yararlanmak için olağanüstü bir çaba harcadı.
1821 Yunan isyanından itibaren sınırlarını Türkiye’nin zararına olarak her geçen gün
biraz daha büyüttü. Büyük Avrupa ülkelerinin geniş yardım ve destekleriyle temelleri
sarsılmış bir Osmanlı Devleti’ne karşı kazanılan bu kolay başarılar, Yunanlarda yeni
hayallerin doğmasına sebep oldu, işte bu hayallerdir ki, Yunanistan’ı 1922 felaketine
sürükledi.Bkz., Evcil,a.g.e.,s.30.
97
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Büyük İskender’in imparatorluğunu yeniden canlandırdıklarını
sandıkları bir anda, Büyük Önder Mustafa Kemal’in yönetimindeki
Türk ordusunun kahredici tokadını yedi ve Anadolu’nun bağrında yok
olup gitti. Böylelikle Elefterios Venizelos’un Yunanların beyninde
dirilttiği enosis hayalleri de temelinden sarsıldı. Yeni bir fırsat
doğuncaya kadar tarihin karanlıklarına çekildi.
Grivas Anadolu seferine 102 katıldığını anlatarak , yüce
Atatürk’ten şöyle bahseder :” Savaşın, Türkiye’nin kendisine Atatürk
adını veren yeni önderi Mustafa Kemal’in zekâsı ve kararlılığı
sayesinde gelen mutsuz son.(Yunan için) 103”
Yunanların bu tarihten sonra uzun bir süre sesleri çıkmadı. Kendi
iç kavgalarının etkisiyle perişan olan Yunan halkı 20 yıldan fazla bir
süre enosis lafını bile etmedi. Megali ideanın gerçekleşmesi için 2 nci
Dünya Savaşı sonrası zemininin elverişli olduğu hayaline kapılan
Atina yöneticileri, unutulmuş gibi görünen enosis hayallerini bir kez
daha canlandırdılar ve gözlerini, planlarının birinci aşaması olan
Kıbrıs’a diktiler 104.”
2.3. Lozan Antlaşması İle Kıbrıs’ın İngiltere’ye Verilmesi (24
Temmuz 1923)
Türk İstiklâl Savaşı kazanıldıktan sonra 24 Temmuz 1923'te
imzalanan Lozan Antlaşması ile yeni Türk devleti İtilâf Devletleri
tarafından resmen tanınmıştı. Kıbrıs, Batı Trakya, Musul gibi millî
sınırlarımız dışında kalan vatan toprakları için fazla birşey yapılamadı. Neticede Kıbrıs'ın İngiliz mülkü olmasını Lozan Antlaşmasının 20. maddesi ile tanımak zorunda kaldık.Lozan
Antlaşması'nda Kıbrıs'la ilgili 3 madde vardır. Bunlar 16, 20 ve 21.
maddelerdir."Madde 20: "Türkiye hükümeti Kıbrıs'ın Britanya hükümeti tarafından 5 Kasım 1914'te ilân olunan ilhakını tanıdığını
beyan eyler.,"Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti
102
Grivas subay olarak Anadolu işgaline katılışını, Türk efelerinin gerilla savaşını
ve Yüce Atatürk’ü şöyle anlatır :”… Yunan ordusu Türkiye içlerinde ilerliyordu ve
tümenime İzmir’in arkasındaki dağlarda bulunan Mustafa Kemal’in önderliğindeki
gerillaları temizleme emri verilmişti. İlk gerilla savaşını yaşamam ve bunun
olanaklarını anlamam bu engebeli bölgede oldu. Yalnızca tüfeklerle silâhlanmış gayrı
nizami bir çetenin, Nikomidia (İzmit) yakınlarında mevkilerini dövmek için topçu
getirildiği hâlde tümenimizi bütün bir gün başarıyla geciktirmesinin kolaylığından
çok etkilenmiştim. ” Bkz.Foley,a.g.e.,s.22.
103
Foley,a.g.e.,s.22.
104
Serter,a.g.e.,s.16.
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vatandaşlığına geçmek isteyen Kıbrıslı Türklere iki yıllık bir süre
tanınması üzerine, İngiliz idaresinden memnun olmayan çok sayıda
Türk anavatan Türkiye'ye göç etti 105.
Lozan Antlaşması ile Kıbrıs Adası ’nın egemenliği resmen
İngiltere ’ye verilince, Kıbrıs’taki Türk Toplumu sahipsiz bir azınlık
durumuna düşmüştür 106.1921 - 22 yıllarından başlayarak İngiliz
idaresinin, Kıbrıs Türkleri arasında gittikçe kuvvetlenen Türk
Milliyetçiliği'ne karşı birtakım tedbirler almaya başladığı
görülmektedir.
1921'den itibaren okul kitaplarına sansür uygulanmaya
başlandı.
Türk toplumu, İngiliz yönetiminden posta, elektrik, yol
ve belediye hizmetlerinde memur alımında Rum toplumunu
kayırdığından; devlet hizmetine daha çok Rumlar'in alındığından;
camilere imam atanmadığı için camilerin, okullara öğretmen
atanmadığı için okulların kapanmakta olduğundan şikayet etmeye
başlamıştı 107.
Lozan Antlaşması’yla Misakı Millî dışında kalan coğrafyalarla
ilgisini kesen Türkiye 108, 1950’li yıllara kadar Misak-ı Millî sınırları
dışında yaşayan Türklere yönelik politikalar geliştiremediği gibi,
Kıbrıs’taki Türk cemaati için de herhangi bir resmî politika
yürütememiştir. Türkiye’nin ilgisini çekme çabaları, daha doğrusu
Kıbrıs’taki “ulusal davayı” Türkiye’ye mal etme uğraşıları, 1940’ların
başlarına kadar şahıslarla sınırlı kalmıştı 109.
2.4. 1931 Yılındaki Kıbrıs’taki Rum İsyanı
Yunan Helenizminin duygusal yönünden aşırı etkisinde olan
Ayrıntılı bilgi için bkz.,Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı TutanaklarBelgeler, İkinci Takım, Cilt II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 7., Osmanlı
İdaresinde Kıbrıs,a.g.e.,s.30.
106
Emruhan
Yalçın,
”Kıbrıs’ta
Türk
Mukavemet
Teşkilatı
Ve
Rauf Denktaş” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, sayı 58, Bahar 2016, s. 279.
107
Çay,a.g.e.,s.24.
108
Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türkler’e ilgisizliğini, İngiltere’deki Türk Büyükelçisi
Faruk Berkol İngiliz Dışişleri Bakanına şöyle anlatmaktadır:”…Türkiye Kıbrıs
Türklerinin Türkiye’ye iltihak politikasını daima önlemek politikasını takip etmiş ve
orada yaşayan Türklere haralarını muhafaza etmek hususunu yardım etmekle beraber
onlara daima sadık birer İngiliz tebası olmaları hususunda öğüt vermiştir…”
bkz.BCA,010-09-109-34-4.
109
Yalçın,a.g.m.,s.280.
105
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Rum Ortodoks Kilisesi, enosisin ilk kez istenmesinin 103’üncü yıl
dönümünde 18 Ekim 1931 günü Kitium Papazı Nikolhimos Mylonas,
Kıbrıs Valisine gönderdiği bir mektupta:”Kıbrıs’ın Yunanistan’la
birleştiğini ilan edip bunu kan dökmek pahasına da olsa
gerçekleştirmek için her şeyi yapacağını bildirmiştir 110.” Limasol'da,
İngiliz Bölge Komiseri'nin evinin tamamen yakıldığı bir isyan çıktı.
Bir sonraki gün, gösteriler Ada'nın hemen her tarafına yayılmıştı.
Ayaklanma diğer bölgelere de sıçradı ise de Mısır'dan takviye
kuvvetlerin getirilmesi ve 5 İngiliz savaş gemisinin Kıbrıs limanlarına
ulaşmasıyla durum kontrol altına alındı. 1931 isyanında 7 kişi ölmüş,
67 kişi yaralanmış ve 400 kişi tutuklanmıştır 111.
Enosis için ilk silahlı eylem olması yanında, 1931 isyanında
diğer önemli bir nokta da, yine ilk defa Yunanistan'ın Kıbrıs Konsolosu Alexis Kyrou'nun bu isyandaki rolünün tesbitidir. Bunu ortaya
çıkaran İngiliz idaresi, Alexis Kyrou'nun adayı terketmesini istemişti.
Böylece Yunanistan'ın Kıbrıs'taki 1931 ayaklanmasındaki rolü fiilen
ortaya çıkmıştı. Rumlar ,sanki Kıbrıs'ta Türkler yaşamıyormuş ve
sanki Kıbrıs'ta Türklerin hiçbir hak ve hukuku yokmuş gibi, açıktan
açığa Enosis mücadelesi başlatılmış; adayı Yunanistan’a ilhak
etmenin cüretkar eylemlerine girişilmişti 112.
Kıbrıs Türkleri mümessili M.Necati Özkan, 1939 yılında CHP
Umumi Katipliğine yazdığı yazıda 1931 yılındaki Rum isyanı
nedeniyle Türk Meclisinin lağvedilmesinin Türklük mücadelesini
akamete uğrattığını ve gazeteye ihtiyaçları olduğunu ve yardım
edilmesini Türkiye’den istemiştir 113.
Grivas ikinci Dünya harbi sonrasında İngilizler’in yanlarında
Almanlar’a karşı döğüşen Kıbrıslılara adayı vereceğini iddia ederek,
verilmeyince adayı döğüşerek ele geçirmeye karar verdiğini
anlatır 114.
110

Serter,a.g.e.,s.18.
Çay,a.g.e.,s.26.
112
Tolgay,a.g.e.,s.18.
113
Bkz.: BCA 030-01-36-218-1,ss.2-3. Yine aynı yazı ile , Kıbrıs’ta azınlıkta kalındığı,
milli harsı ve kültürü idame ettirmek için İngiliz dostluğundan istifade amacıyla bir
gazeteye ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.
114
Katil Grivas şöyle anlatır:” İkinci Dünya Savaşı’nda Gamalı Haç (Almanlar)
Atina’daki Akropolis’in üzerinde dalgalandığında umutlarımız İngiltere ve
Amerika’nın vaatleriyle aydınlandı; 30,000 Kıbrıslı “Yunanistan ve özgürlük için”
çarpıştıkları güvencesiyle İngiltere ordusuna katılmaya ikna edildiler. Diğer her
111
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8 Nisan 1948’de genç arhimandrit (piskopoz alt papaz derecesi)
Makarios Dünya Kiliseler Konseyi’nden burslu olarak eğitim için Amerika’nın
Boston kentinde iken Kitium metropoliti ( Kitium bölgesi din sorumlusu
piskopos) seçildiğinde, bir din adamıyla ilgili bu rutin seçimin, Kıbrıs tarihine
öyle büyük damga vuracak bir dönüm noktasının başlangıcı olacağını kim
bilebilirdi 115.

2.5.Makaryos-Grivas ikilisi İle EOKA Terörü ve 1950-1960
Yılları Arasındaki Kıbrıs’taki Gelişmeler
15 Ocak 1950 tarihinde kilisenin kontrolünde, Rumlar
"Yunanistan'la birleşmeyi talep ederim.", "Yunanistan'la birleşmeye
karşıyım." şeklinde oylamayı ihtiva eden bir sahte ve kanunsuz bir
halk oylaması (plebisit) düzenlemişler ve Kıbrıs Rum halkının
%96’sının enosis lehinde oy kullandığını açıklamışlardır. Bu halk
oylamasına Türkler katılmamış ve de desteklememişlerdi. Hareket,
gayrimeşru idi ve yasal değildi. Nitekim İngiliz Yönetimi’nce de kabul
edilmedi. Bu kanunsuz hareket, Türklerin de sert tepkisi ile
karşılandı 116.
Rumlar ise 15 Ocak 1950 tarihinde Kıbrıs’ta Rum-Yunan
cephesi artık enosis uğraşını değişik yollarda aramaya başlayacaktı. Bu
da silah yoluydu. Kan dökerek silah zoru ile enosisi gerçekleştirmeye
karar vermişlerdi 117. 8 Ekim 1950’de Makarios’u 118 Kıbrıs Rumları,
Kıbrıslı gibi, Kıbrıs’ın özgürlüğü için de çarpıştığımıza inandım. Fakat savaş bitip
demokrasi bir kez daha emniyette olunca vaatler tutulmadı ve uğrunda mücadele
ettiğimiz ilkeler çiğnendi. Sakin geçen savaş sonrası yılların ardından adanın bu
kadar uzun zamandır peşinde olduğu özgürlüğü tek bir yoldan kazanacağını anladım,
onun için dövüşerek.” Bkz.,Foley,a.g.e.,s.20.
115
Makarios o zaman sadece 35 yaşındaydı. Boston’da sivil kıyafetle dolaşıyordu ve
sakalı yoktu. Ancak metropolit seçildiği zaman, Ortodoksluk kurallarına uyması
gerekiyordu. Böylece sakalları büyüsün diye Boston’dan ayrılışını iki ay geciktirdi.
Sonunda 13 Haziran 1948’de metropolit koltuğuna oturdu. Bkz.Makarios Drusotis,
Karanlık Yön EOKA, Galeri Kültür Yayınları, Lekoşa,2005,ss.31-32.
116
Çay,a.g.e.,s.29, O tarihte adada yaşayan sömürgenin nüfusu 488.000 kişiydi.
İngiltere’nin 1946 yılında yaptığı nüfus sayımına göre; adada 361.199 Yunan
(%80,2), 80.548 Türk (%17,9), 8.367 Ermeni ve Maruniler (%1,9) yaşamaktaydı.
1950 yılında yapılan oylamaya katılan 224.747 Kıbrıslı Rum’dan 215.208’i (yaklaşık
%96) adanın Yunanistan’a bağlanması lehine oy kullandı. Geriye kalanlar ise
genellikle devlet memuru oldukları için oylamaya katılmaktan korkmuşlardı. Bir
diğer önemli olay da Ermenilerin pek çoğu ve sınırlı sayıda Kıbrıs Türkünün, adanın
Yunanistan’a bağlanması umudunu taşımasıydı.
117
Derya Sevinç,a.g.m.,s. 176.
118
Makarios: Asıl adı Mihail Hristodolu Muskos’tur. 13 Ağustos 1913’te Kıbrıs'ta
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Başpiskopos olarak seçti. Başpiskoposluk tacını giyerken ölünceye
kadar Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için savaşacağına yemin eden
Makarios hemen, Enosis faaliyetlerini hızlandırmak için harekete geçti.
Makarios, görevine başladıktan sonra daha önceki kilise önderleri gibi
enosis mücadelesine önderlik etmiş ve bunun için de kiliseyi
kullanmıştır 119.
1951 yılına kadar Yunanistan Kıbrıs meselesini resmen benimsemiş olmakla beraber, fiilen hiçbir teşebbüste bulunmamıştı. Ancak 1951 yılında Birleşmiş Milletler'in Paris'te yapılan toplantısında
Yunan temsilcisi Loizos, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını
isteyecektir. Daha Yunan başbakanı Venizelos 16 Şubat 1951
tarihinde verdiği demeçte, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak edilmesi
gerektiğini resmen ileri sürmüştü.
Yunan Başbakanı Venizelos, 15 Ekim 1951 günü Yunan
Parlamentosunda yaptığı konuşmada: “Kıbrıs’ın Yunanistan’a
bağlanma isteğini ilan etmekten mutluluk duyduğunu” belirtiyordu.
Böylece bu tarihten itibaren Yunanistan, Kıbrıs meselesini devlet
politikası haline getirmiştir 120.
1951 yılı içinde Makarios, bir
yandan Enosis faaliyetlerini tırmandırırken diğer yandan da önce
İngilizleri adadan kovmak daha sonra Türkleri imha etmek ve Enosis’i
gerçekleştirmek için EOKA’yı 121 kurdu.
Pano Panayia-Baf’ta doğdu. 1950’de Başpiskopos olunca Enosis için çalışmaya
başladı. Yunanistan’ın desteği ile EOKA terör örgütünü kurdu ve EOKA’nın kanlı
eylemlerini perde arkasından yönetti. İngilizler tarafından halkı isyana teşvik
suçundan 1956 yılında Seyşel adalarına sürgüne gönderildi. 1960 yılında Kıbrıs
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. 1963 Kanlı Noel’i ve diğer terör hareketleri ile
Türkleri yok etmek için çalıştı. 1967’den sona Yunan Cuntası ve Grivas ile arası
açılmaya başladı. 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın darbesinden İngilizlere
sığınarak kurtuldu. 1974 yılında tekrar Kıbrıs’a döndü. 1977’de Lefkoşa’da öldü.
119
Serter,a.g.e.,s.45. Makaryos konuşmasında daha da önemli olarak şunları ifade
etmişti :” “Bu kutsal kubbe altında, inançla, aziz yeminimizi edelim. Taviz
vermeyeceğiz! Taviz vermeyeceğiz! Uzlaşma yok! Zorbalığı ve şiddeti
engelleyeceğiz. Artan cesaretimizle, bize göz dikenlere karşı namuslu duruşumuzu
sergileyeceğiz; ilhak ve yalnızca ilhak” Nikos Psirukis, İstoria Tis Singhronis Elladas
1940-1967 (Modem Yunanistan Tarihi 1940-1967), Epikerotita, Atina, 1976, s.
260’dan aktaran, Derya Sevinç,a.g.m.,s.177.
120
Çay,a.g.e.,s.36.
121
EOKA- Ethniki Organosis Kypriakon Agoniston (Kıbrıs Mücahitleri Ulusal
Örgütü) Grivas’ın kurduğu ihtilalci yeraltı ordusu. Denktaş EOKA’yı şöyle
anlatır:”… Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA'nın saldırıları karşısında silahsız bir
halk. Av tüfeklerini bile bir çağrı üzerine İngiliz idaresine teslim etmiş bir halk. EOKA
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Grivas hatıralarında şöyle anlatır :” Başpikopos Makarios’un
başkanlığında gizli bir kurtuluş komitesi örgütleyebilmemiz 2 Temmuz
1952’ye kadar gerçekleşmedi. …Makarios’un gerçekten kuvvet
yoluyla bir çözüm isteyip istemediğinden kuşku duyduğunu söyledi;
ama şunu ekledi, “Özgürlük kan dökülmeden asla kazanılmaz.”
Ada’ya 1952 Ekim başında vardım ve bu kez karşılaşmak zorunda
olduğum problemleri tam olarak incelemek için tam beş ayımı
verdim…. 122” Başpiskopos Makarios ABD ziyaretinden döndüğü 7
Mart 1953’te kurtuluş komitesi yeni bir toplantıya çağırıldı ve mevcut
on iki üye şu resmi gizlilik ve itaat yeminini etti 123. Bu örgüt Rum
Ortodoks Kilisesi önderliğinde bir yeraltı örgütü olup ve enosis için
çalışıyordu. Yunanistan tarafından da bu terör örgütünün başına Terör
lideri Albay Grivas 124 Kıbrıs'a gönderilmiş ve kendisinden Rum
Gençlik Teşkilâtı PEON ve OXEN'i organize etmesi istenmişti.
Ancak 1953 senesinde İngiliz idaresi bu cemiyetlerin faaliyetine
son verdi. Bu teşkilâtlar daha sonra EOKA (Ethniki Organosis
Kypriakon Agoniston) adı altında şekil değiştirerek Makarios'un
Yunanistan genelkurmayına bağlı. Yunanistan’ın dışişleri bakanı tarafından yol
gösterilen hem siyasi hem vurucu bir örgütle üzerimize yollanmış bir hareket.”bkz.
Yüksel ,a.g.m.,s. 174.
122
Foley ,a.g.e.s.37.,
123
Makaryos ve Grivas’ın ettiği yemin” Kutsal Teslis adına Enosis davasıyla ilgili
bütün bildiklerimi ve bileceklerimi işkence altında ya da hayatım pahasına bile olsa
gizli tutacağıma yemin ederim. Bana verilen talimatlara her zaman sorgusuz
uyacağım.”Ayrıntılı bilgi için bkz.Foley,a.g.e.,s.41.Bu sayfada yemini imzalayanların
ismi vardır.
124
Grivas bu dönemde, Kıbrıs'ta bir isyanın önderliğini yapma fikri, benliğine
yerleşmişti. Para ve silah toplamak amacıyla, önde gelen Yunanlıların katıldığı bir
Kurtuluş komitesi kurdu. Enosise barışçı yollardan ulaşmayı ümit ettiğinden ilk
başlarda kendisini dizginlemeye çalışan Makarios ile bir dizi görüşmede bulundu.
Nihayet, Kıbrıs'ta iki uzun keşfe çıkarak İngilizlere karşı girişmeyi tasarladığı
mücadelenin temellerini attı. Makarios'un desteğini nihayet elde eden Grivas, 1954
Martı'nda Kıbrıs'taki sürekli karargâhını kurdu. Burada, Bizans döneminin efsanevi
halk kahramanı Dighnenis'in ismini "Nom de Guerre" olarak alıp, EOKA biçimindeki
kısaltılmışıyla daha iyi tanınan, ihtilalci yeraltı ordusunun kuruluşunu tamamladı. Bu
Örgütün üyelerinin büyük çoğunluğu, Makarios'un kurduğu iki örgütten, Gençlerin
Hıristiyan Ortodoks Birliği (OXEN) ve Birleşik Kıbrıs Enosis Gençlik Örgütü
(PEON)'nden geliyordu. Bu aşamadan sonra da Grivas, Ada'yı iç harbin ortasına attı.
ihtilalci girişimlerde ve genellikle buna koşut giden insafsızlıkta alışılmamış bir beceri
göstererek kısa zamanda İngiliz sömürge yönetimi için büyük bir bela haline
geldi.Bkz., Oberling,a.g.e.,s.33.
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emrinde gizli bir tedhiş teşkilâtına dönüşecektir. Örgüt teşkilata
alacaklarını yemin 125 ettirdikten sonra kabul etmektedir.
Yine Grivas hatıralarında, güya din adamı Makaryos’un sabotaj
istediğini para yolladığını belirterek şöyle anlatır:”… Başpiskopos’un
çekingenliğiyle uğraşmak zorundaydım. 7 Haziran 1953’te Makarios,
Andreas Azinas yoluyla bir kez daha yalnızca sabotaj istediği haberini
yolladı…, 23 Haziran 1953’te ağabeyim Michael’den, “Başpiskopos
Makarios kendisine Azinas yoluyla söylediklerinle hemfikir,
malzemeyi gönderilmek üzere hazırlayacakmışsın” diye yazan bir
mektup aldım. Aynı anda Savvas da silâh satın almak için Makarios’tan
para almıştı. 126” Makarios, mücadelesinin sonuç verdiğine inandı

ve 28 Ağustos 1954’de, Lefkoşa’daki Faneromeni Kilisesi’nde
büyük bir toplantı düzenleyerek Enosis yemini yaptı 127. Ancak ana

vatan Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Türk’ünün haklı
davasını savunması üzerine bir sonuca gidemedi 128.Yunanistan ve
Kıbrıslı Rumlar meseleyi bir taraftan Birleşmiş Milletler'e
götürürlerken diğer taraftan da Kıbrıs'ta tedhiş eylemlerini
başlatmak suretiyle meseleyi Enosis emelleri doğrultusunda
sonuçlandırmaya karar vermişlerdi 129. Grivas söyle anlatır :” Ekim
1954’te Atina’dan New York’taki Birleşmiş Milletler yoluna koyulmuş
yeni bir Makarios geçti. Artık, silâhların Kıbrıs’a sevkinin

EOKA örgütünün yemini şöyledir:" Kutsal Teslis adına yemin ederim ki, Kıbrıs’ın
İngiliz boyunduruğundan kurtarılması için hayatımı bile feda edecek şekilde bütün
gücümle çalışacağım. Örgütün bana verebileceği bütün talimatları sorgusuz yerine
getireceğim ve bunlar ne kadar zor ve tehlikeli de olsa hiçbir itirazda
bulunmayacağım. Örgütün liderinden talimat almadıkça ve amacımız başarılmadıkça
mücadeleyi terk etmeyeceğim. Yakalanıp işkence edilsem bile ne örgütün bir sırrını
ne de şeflerimin ya da diğer üyelerin isimlerini asla kimseye açıklamayacağım. Bana
verilen bir talimatı savaşçı arkadaşlarıma bile açıklamayacağım. Bu yemine
uymazsam, hain olarak her cezaya lâyığım ve ebedi yüzkarasına bürüneyim."
Foley,a.g.e.,s.46, Benzer tercümesi için bkz.Psirukis, Nikos, İstoria Tis Singhronis
Elladas 1940-1967 (Modern Yunanistan Tarihi 1940-1967), Epikerotita, Atina,
1976.s.294’ten aktaran Sevinç,a.g.m.,ss.177-178.
126
Foley,a.g.e.ss.41-42.
127
Yeminde şöyle deniliyordu:“Bu kutsal kubbelerden şu yemini
yapalım; ulusal talebimize ölüme kadar sadık kalacağız. Gerilemeden,
taviz vermeden, uzlaşmada, şiddet ve zorbalığı aşağılayacağız. Moral
gücümüzü cesaretle yükseltecek, bir ve tek şey amaçlayacak, bir ve tek
şey gözeteceğiz, Enosis ve yalnız Enosis”.Bkz. Drusotis, s.52.
128
Serter,a.g.e.,s.8.
129
Çay,a.g.e.,s.38-39.
125
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hızlandırılmasını istiyordu. Bana, tekneye ödeme yapılması için Savvas
Loizides’e para verdiğini ve hem onun, hem de Yunan Dışişleri Bakanı
Stefanopulos’un
hemen
gitmem
için
istekli
olduklarını
söyledi. 130”Hukuki yoldan sonuca yani enosis hedefine gidemeyeceğini
anlayan Yunanistan bu kez kan dökerek tedhiş yoluyla emelini
gerçekleştirmeyi denedi. Kıbrıs’ta kurdurtmuş olduğu EOKA adlı
yeraltı tedhiş örgütünü 1 Nisan 1955 tarihinde harekete geçirdi.Önce
İngilizleri hedef alan Rum tedhişi, üç ay gibi kısa bir süre sonra,
Türkleri de hedef aldı 131. Yunan Hükümetinin her türlü maddi ve
manevi desteğiyle ve Grivas'ın komutasında çalışan EOKA
Kıbrıs'ın her tarafında geniş ölçüde teşkilâtlandı. Nihayet 1 Nisan
1955'de Lefkoşa'da genel valilik, müsteşarlık dairesi ve
Ortadoğu İngiliz Kara Kuvvetleri genel karargâhında bombalar
patladı, radyoevi yakıldı, Magosa, Larnaka ve Limasol'da da
buna benzer tedhiş hareketleri yapıldı. Sokaklarda ihtilâl
beyannameleri dağıtıldı. Yunan radyosu tedhiş harekâtının
başlamasını takiben EOKA çetelerini milli kahramanlar olarak
bütün dünyaya ilân etmekten çekinmedi. 1955 yılı Mart ayı
itibariyle Kıbrıs’taki terör eylemleri hız kazandı.Katil Grivas artık
çocukları ,her türlü terör işinde kullanıyordu 132. Kıbrıs’ta Yunan
Foley,a.g.e.,s.44.Ayrıca Grivas şöyle anlatır:” Şimdi, aleyhte bir tutumun Kıbrıs’ta
ve böylece Orta Doğu’da sorun başlatacağına Amerikalıları ikna etmek için Birleşmiş
Milletler’deki müzakereden önce eylem gerektiği düşünülüyordu, fakat Makarios bu
aşamada bile tereddüt ediyordu. Üçüncü kez buluştuğumuzda ne zaman saldırmamızı
istediğini Amerika’dan işaret edeceğini söyledi; dördüncü toplantıdaysa varır varmaz
saldırmamızı istedi… Önemli olan Kıbrıs’a mümkün olduğunca hızlı varmam
gerektiğiydi. …26 Ekim 1954’te karımdan izin alıp, yalnızca inançla silâhlanmış
olarak Kıbrıs yoluna koyulduğumda hayatımın en zor işine başlamış olduğumu
biliyordum, ama cesur olana bütün yolların açık olduğunu da biliyordum ve
günlüğümü, “Tanrım bana rehber ol... inanç ve cesaretle gidiyorum... Başaracağım”
şeklinde bir umut notuyla kapattım.”Bkz. Foley,a.g.e.,ss.44-45. Grivas cinayetlerine
Tanrıyı da ortak ediyordu.
131
Serter,a.g.e.,s.46.
132
Grivas şöyle anlatır:” Bu sırada ciddi şekilde halkın zihniyeti için savaşmaya
başladım; hep sinden çok gençler üzerinde yoğunlaştım. Kıbrıs gençliğini EOKA
liderliğine çevirmek niyetindeydim ve Mayıs 1955 başında her iki cinsten öğrencilerin
broşür dağıtmak, İngiliz ajan ve polislerini izlemek ve kitlesel gösterilerde yer almak
için Örgüt’e katılmaları emrini yayınladım. En canlı ve cesur çocuklar daha sonra
savaş gruplarına terfi edeceklerdi. ilk büyük gösterimiz 700 kadar öğrencinin,
önlerinde üzerlerine taş yağan polislerin kaçıştığı ve ordunun çağırılmasını
gerektiren bir kararlılıkla kendilerini mücadeleye attıkları 24 Mayıs 1955’teydi.
130
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halkını ezen sömürgeci devlet pozisyonundan kurtulmak için İngiltere,
Türkiye’yi de Kıbrıs meselesinde taraf haline getirdi. Bu amaçla 1955
yılı Haziran ayında Türkiye ve Yunanistan’ı Kıbrıs sorununu görüşmek
için Londra’ya davet etti. Bu davet üzerine Türkiye, Yunanistan ve
İngiltere arasındaki görüşmeler, 27 Ağustos 1955’te başladı. Londra
Konferansı’ndaki Türk tezi; Kıbrıs Adası’nın Türkler’e verilmesi
yönündeydi 133. Yunan tezi ise Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını
(Enosis) savunuyordu. Londra Konferansı’nda yapılan görüşmeler
uzadıkça, soruna taraf olan toplumların sinirleri iyice geriliyor ve basın
yoğun bir biçimde bu konuyla meşgul oluyordu. İngiltere, Yunanistan
ve Türkiye arasında yapılması planlanan görüşmeler öncesinde
Başbakan Menderes, 24 Ağustos 1955 tarihinde Liman Lokantası'ndaki
bir yemekte Kıbrıs üzerine bir konuşma yaptı. Başbakan, konuşmasında
hükümet olarak o güne kadar Türk-Yunan dostluğuna zarar gelmemesi
için sabrettiklerini ve bir açıklama yapmadıklarını belirti 134. Ne var ki,
Türk tezi inandırıcılıktan uzaktı. Başbakan Adnan Menderes’in 27
Ağustos 1955 yılında ,Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya yazdığı
telgrafta şöyle demektedir :” …Memlekette hakim olan heyecan ve
yaptığım beyanatın bütün memleketçe tam bir tasviple karşılanmış
olması başka türlü hareket etmek yani asgari şartımızın Kıbrıs’ta
statükonun muhafazasıdır şeklindeki mutlak ve kat’i ifadenin gayri
mahsus bir şekilde dahi hududu haricine çıkmanın hükümetimiz için
asla bahis mevzuu olmayacağı aşikardır… 135” Kıbrıslı Türk liderler
için başlıca endişe, onların toplumunun selameti idi. Çünkü EOKA'nın
amacı, enosisi sağlamaktı ve Kıbrıslı Türkler,bu hedefe ulaşılmasına
engel oluyordu. Ayrıca onlar Grivas'ın tedhiş kampanyasının er geç
Bundan sonra hiçbir şey okulları geride tutamazdı. Emirlerime tam bir itaatle hep
birlikte hareket etmeyi öğrendiler ve zaferimizin başlıca faktörlerinden biri haline
geldiler. İngilizler bomba atan düşmanın on altı yaşında bir okul çocuğu, ya da
devrimci broşürleri dağıtanların on yaşında ilkokul çocukları olduğunu görünce
şaşırıyorlardı.” Folley,a.g.e.s,57
133
İngiltere Türk Büyükelçisi Faruk Berkol 28 Ağustos 1955 yılında, İngiliz Dışişleri
Bakanı Macmillan’a şöyle diyordu:”…Herşeyin bir hududu vardır İngiltere kendi
hukukuna olduğu gibi muhafaza ettiği müddetle, biz bu nazik rolde devam edeceğiz,
fakat bu hususta İngiltere’nin yapacağı herhangi bir inhiraf halinde Türkiye’nin de
politikasını tadil etmesi ve kendi milli arzusuna uyarak coğrafi, tarihi ve stratejik
bakımdan Anadolu’nun bir parçası olan Kıbrıs’ı talep etmesi pek tabii olacaktır
dedim…” bkz.BCA,010-09-109-34-4.
134
.Derya Sevinç,a.g.m.,s.181”
135
Bkz.: BCA 030-01-1-8-19.
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kendilerine yöneltileceğinden emindiler 136.
Kıbrıslı Türkler de
EOKA’ya karşı antiterörist bir savunma örgütü olan “Volkan”ı
kurmuşlar ve bu örgüt 1957’de Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT)
dönüşmüştür 137.Fakat, Volkan adını taşıyan yetersiz şekilde teçhiz
edilmiş ve genellikle dağınık kuvvet, profesyonel bir ordu mensubu
(Grivas) tarafından yönetilen ve Yunanistan'dan kaçırılmış silahların
büyük bir deposunu haiz EOKA'nın asla rakibi değildi 138. Rum yeraltı
tedhiş örgütü EOKA, İngilizlerin yanı sıra, enosise karşı direnen
yüzlerce masum Türk’ün kanına girmiş, görülmemiş vahşet
gösterilerinde bulunmuş, Rum canileri kendilerine su veren Türk
kadınlarını dahi arkadan vurarak sokakta oynayan çocukları da
kurşunlayarak dünyada eşine ender rastlanan vahşet gösterilerinde
bulunmuşlardır.Başpiskopos Makarios, 13 Ocak 1956 günü Kıbrıs’ın
çeşitli kasabalarında verdiği demeçlerde: “EOKA mücadelesinin ve
bütün mücadelemizin amacı enosistir. Kıbrıs’ın Helenleştirilmesi
mücadelesi zafere, enosise kadar sürdürülecektir 139.” diyordu.
Böylece 1956'da Kıbrıs'taki iç savaş, bir kurtuluş savaşı olduğu kadar,
toplumlararası bir savaş halini de aldı.
Denktaş o yılları şöyle
anlatır:” Size Kıbrıs, 1955-1958 de İngiliz idaresindeyken, EOKA
terörünü, İngilizlere karşı mücadeleyi anlatacak değilim. O mücadele
eğer diğer kolonilerde olduğu gibi sırf bağımsızlık için olmuş olsaydı
ve Rumlarla Türkler arasında 1878'den itibaren başlayan Enosis mi
yoksa Türk Adası mı kavgası olmamış olsaydı bağımsız bir Kıbrıs
ortaya çıkardı. Herkes mesut. Öyle olmadı, Enosis için yola
çıktılar."Enosis istemeyen düşmandır" dediler. Türk-İngiliz demeden,
sivil-asker demeden herkesi öldürmeye başladılar. 1958'de bir ayda
100 Türk öldürülünce, Türkiye arenaya girmeye mecbur oldu. O
günden sonra, Türkiye'nin ağırlığı karşısında, Ada ya taksim olacak
veyahut bir anlaşma olacak. Yunanistan ve Makarios en sonunda
1959'da anlaşmaya razı oldu 140.

136

Oberling,a.g.e.,s.45.
Serter,a.g.e.,s.ı.
138
Aynı yer,s.46.
139
Serter,a.g.e.,s.18.
140
Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Başkanı Sayın Rauf
Denktaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Geleceği Konulu Konferansı, Harp
Akademileri Basımevi, İstanbul, 2008, s.7
137
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3. KIBRIS CUMHURİYETİ'NİN DOĞUŞU VE BATIŞI
(1960)
Yakın gelecekte enosise ulaşmak hususunda her ümidin yok
olduğunu idrak eden Yunanistan'ın Başbakanı Konstantin Karamanlis
ve Başpiskopos Makarios sonunda, o zamana kadar reddettikleri,
Türkler ve Kıbrıslı Türklerle ortak görüşmelere başlamaya ve
Kıbrıs'taki kuvvet politikasının gerçeklerine uygun olarak taleplerini
azaltmaya karar verdiler.
16 Ağustos 1960 tarihinde ilan edilen Bağımsız Kıbrıs
Cumhuriyeti ile Türkler, kendilerine yapılan tüm mezalim hareketlerini
unutmuşlar ve Rumlarla birlikte yaşamayı kabul etmişlerdi. Sonuçta
büyük devletlerin de araya girmesi ile Zürih (11 Şubat 1959) ve Londra
(19 Şubat 1959) Antlaşmalarının imzalanmasından sonra Kıbrıs
Cumhuriyeti doğmuştur (16 Ağustos 1960).Kurulan Cumhuriyet, her
iki toplumun ortaklığına dayanmakta idi 141.Mütakiben , garanti ve
ittifak anlaşmaları imzalanmış ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri
ilan edilmiştir 142.
16 Ağustos 1960'ta ilgili taraflarca anayasa imzalanarak, Kıbrıs
bağımsız bir ülke oldu. Bu düzenleme, Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için
bir zafer teşkil etti. Zürih-Londra Anlaşması'nı imza eden Makarios,
resmen enosisten vazgeçmiş oluyor ve 1960 Anayasası'nın
imzalanmasıyla Kıbrıslı Türklere, hayatiyetleri için ihtiyaç duydukları
yasal kanun da sağlanmış oluyordu.1960 Anayasası'na göre, Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin biri Türkçe diğeri Rumca iki resmi dili oluyordu.
Ada'nın statüsü için ek bir garanti de; Kıbrıs, Türkiye ve
Yunanistan arasındaki ittifak Antlaşmasıydı. Buna göre, Kıbrıs'ta
kurulan üçlü bir karargâh komutasında 950 Yunan ve 650 Türk
askeri 143 bulundurulacaktı. Yeni müşterek Kıbrıs ordusunu da eğitecek
olan bu kuvvetin komutanı da, anlaşmayı imzalayan devletler arasında
her yıl değiştirilerek üstlenilecekti.
Anayasaya konulmuş bulunan garantilerin kendilerini daha fazla
baskıdan koruyacağına inanan Türkler bile, paylarına düşenden oldukça
memnundular. Ada'da özgürce dolaşıyor ve çalışıyorlardı; Kıbrıslı Rum
komşularının kendilerini taciz edip zarar verdikleri enderdi; ve
141

Serter,a.g.e.,s.8.
Aynı yer ,s.1.
143
Türk askerinin adaya gelişi ile ilgili teferruatlı bilgi için bkz., Ali Denizli, Kıbrıs
Barış Harekatı ,Berikan Yayıevi ,Ankara, 2014.
142
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Ada'daki genel ekonomik refahtan da yararlanıyorlardı 144.
Ancak, siyasal ayrılıklar yeni Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kısa zamanda
temelinden sarstı, ilk cumhurbaşkanı olarak seçilen Başpiskopos
Makarios :”... 1960'ta gerçekçi bir biçimde, tasarlanmasında yardımcı
olduğu anayasanın bir ulus değil, bir devlet yarattığını belirtti 145.” Bu
Cumhuriyet’in yaşayabilmesi, her iki tarafın da iyi niyetine bağlı idi.
Ancak Türk tarafının tüm iyi niyetine karşın, Rum-Yunan İkilisi, bu
Cumhuriyeti enosise giden yol üstünde bir “durak” olarak kabul
ettiklerini ve bu yeni dönemde enosis için mücadele edeceklerini
açıkladılar 146.
Ancak Makarios'un hâlâ enosis davasına bağlı olduğu ve
cumhuriyetin kuruluşunu bu amacın gerçekleşmesinde taktik bir
manevra olarak gördüğü kısa zamanda ortaya çıktı.Lefkoşa'da, 1 Nisan
1960'ta yaptığı ve tartışmalara neden olan bir konuşmasında şunları
belirtmişti : “Zürih ve Londra Antlaşmaları umut ve isteklerimizi tam
olarak gerçekleştirmemiştir... Bugün ellinci yıldönümünü kutladığımız
şanlı özgürlük mücadelemiz; bize bağımsızlığımız için gerekli en ileri
kaleleri ve yıkılmaz mevkileri sağlamıştır. Kesin zaferi kazanmak üzere,
bu kalelerden başlayarak mücadeleye devam edeceğiz 147.”
4. KANLI NOEL KATLİAMI ( 1963) AKRİTAS,
TÜRKLER'İ İMHA PLÂNI
16 Ağustos 1960’ta bağımsız ve egemen bir devlet olarak kurulan
Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların enosis 148 ülküleri yüzünden fazla
144

Oberling,a.g.e.,s.53.
Aynı yer,s.53-54.
146
Serter,a.g.e.,s.8.
147
Oberling,a.g.e.,s.53-54.,Makaryos hainliğini gizleyerek çift taraflı oynuyordu
,Türkiye’ye samimi mesajlar gönderiyordu . İlk cumhurbaşkanı olduğu anda 27
Ağustos 1960 yılında Türk Devlet Başkanı Cemal Gürsel’e
yazdığı telgrafta :
“…Kıbrıs Cumhuriyetinin istiklalinin münasebetiyle Ekselanslarının bana ve
Kıbrıslılar’a gönderdiğiniz çok samimi mesajdan fevkalade mütahassız oldum
.Hararetle mukabele ettiğimiz iyi temennilerinizden dolayı size ve Türkiye Hükümeti
ile halkına kalbi teşekkürlerimi iblağ etmekle bahtiyarım. Başpiskopos Makarios
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.” Bkz.: BCA 30-01-7-40-18.
148
İngiliz gazeteci Rayner Rumların Enosis arzularını şöyle anlatır :” Kıbrıs'daki tüm
olayların nedeni aşırı Rum askerliği ve Pan-Hellenizm idi. Yirmi yıl süre İle Enosis
arzuları içinde, Türk toplumu ezildi, perişan oldu; hem de, bire karşı dört kişi ile...
Ada'daki hayat hakları tehdit edildi; ya kaçmak veya karşı topluma dahil olmak gibi
iki alternatif ile karşı karşıya kaldılar. Silâh geri teptiğinde elbetteki Rumlar da
fazlasıyla ızdırap çektiler. Ancak anlamadıkları şuydu: Gururlu bir toplumu çok fazla
145

151

yaşayamamıştır.
Kıbrıs Rumları, "Kıbrıs Anayasası'nı tadil" için yaptıkları müracaatın Türkiye tarafından reddi üzerine "meseleyi silahla halletmek" ve "Ada'daki Türk meselesini bitirmek" için harekete geçtiler.
Bu dönem için Rumlar, Türkleri Kıbrıs’ta yok edip enosisi
gerçekleştirmek amacı ile Cumhurbaşkanı Makarios, İçişleri Bakanı
Yorgacis 149, Meclis Başkanı Klerides, Çalışma Bakanı Papadopulos
tarafından “Akritas 150 Planı” denilen meşum bir planı hazırladılar. Bu
plan takibinde de 21 Aralık 1963 tarihinde Türklere saldırı hareketlerini
yeniden başlattılar ve Cumhuriyet’i de yıktılar 151.Kutsal sayılan
mabetlerimize dahi saldırmaktan çekinmeyen Rumlar, bu dönem içinde
Yunanistan’la danışıklı dövüş içindeydiler 152.Rumların yaptığı
saldırılar, 30 Aralık 1963’te İngilizlerin adayı bölen yeşil hattı
çizmesine neden olmuştur. Bu saldırılar ve tedhiş hareketleri Kıbrıs
Barış Harekâtı’na kadar sürmüştür 153.
Bilindiği gibi Londra ve Zürich andlaşmaları ile kurulan
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki ortağı vardı; Kıbrıs Türkleri ve
Kıbrıs Rumları. Çoğunluğu teşkil eden Kıbrıs Rumları, diğer
ortak Kıbrıs Türkleri’nin 21 Aralık 1963'te silâh zoru ile haklarını
gaspetmiş ve iki ortaklı Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen sona ermişti.
sıkıştırmaya, ezmeye çalışmışlardı.”bkz. James Rayner, Ezîlmiş Çiçekler (Crushd
Flowers),Kıbrıs'ta
Yunan-Rum
Canavarlığı,
Türkçesi,
Seva
Ülman
Derleyen, M. Said Arif Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Vakfı Yayını: 1,Lefkoşa,
1982,s.22.
149
Polikarpos Yorgacis, Kıbrıs'ın en çok tartışılan şahsiyetlerinden
biridir. EOKA’nın ilk elemanlarındandır ve örgüt hiyerarşisinde hızlı
bir yükseliş gösterdi. Savaşçı faaliyetinin çok az olmasına rağmen,
EOKA kavgasının bitiminden sonra, sayılı mücadelecilerden biri
kabul ediliyordu. Ünü ikisi gösterişli şekilde gerçekleşen üç firarından
kaynaklanıyor. İngilizler Yorgacis’i, en sıkı bağlardan dahi kurtulma
yeteneğiyle tarihe geçen ünlü İngiliz hokkabazına benzetip ona Hudini
lakabını taktılar.Makarios’tan sonra Kıbrıs’taki en güçlü şahsiyet
haline gelen Yorgacis, Makarios’un öldürülmesi komplosuna karıştıktan sonra, Mart 1970’te Yunanlı subaylarca öldürülünce, başından
beri karanlık bir rol oynadığı şüpheleri güçlendi.Bkz. Drusotis,a.g.e.,s.89.
150
Kıbrıs Türkleri'ni imha için hazırlanan plân adım IX. yy.'larda geçen bir
Bizans destanından almıştı: Akritas. Plânın tatbikata konulmasında ise Eoka
liderlerinden İçişleri bakanı Polikarpos Yorgacis en büyük rolü oynamıştır.
151
Serter,a.g.e.,s.9.
152
Aynı yer, s.xvıı.
153
Serter,a.g.e.,s.ı.
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Neredeyse bütün dünyanın, Kıbrıslı Türklerin vetoyu sorumsuzca
kullanarak anayasayı islemez hale getirdiklerine inanmaya niyetli
olduğu bu anda; veto hakkını ortadan kaldırmak bahanesini gösterip,
gerçekte kanuna uydurup enosisi gerçekleştirmek amacıyla anayasa tek
taraflı olarak değiştirilebilirdi 154.Kıbrıs’ta çaresiz olan Türk’ler
Anavatan Türkiye’den yardım bekliyordu 155.
"Akritas Planı"nı sadakatle benimseyen Makarios, 30 Kasım
1663'te,"Devletin Rahat işlemesini Kolaylaştırmak ve Cemaatlerarası
Sürtüşmelerin Bazı Nedenlerinin Ortadan Kaldırılması için önerilen
Tedbirler"baslığı altında, anayasada on üç maddelik bir değişiklik
önerisi ortaya attı. Bu öneriye göre : Aynı zamanda,Türkleri, kentlerde
güvenlikleri için dayanacakları tek teşkilât olan ayrı belediyelerden de
yoksun bırakıyordu. Nihayet, Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun
denetimini bütünüyle Kıbrıslı Rumlara veriyordu. Önerilen
değişikliklerin ortaya atılması büyük bir anayasa bunalımının patlak
vermesini hızlandırdı. Bu da "Akritas Planı"nın Öngördüğü gibi,
cemaatlerarası çatışmanın yeniden başlamasına yol açtı. Bu bunalım
Kıbrıslı Türkler için çok uygunsuz bir zamanda patlak verdi 156.
21 Nisan 1966 tarihli Patris gazetesi Kıbrıs'ı kana bulayan bu
korkunç Rum plânını ana hatlarıyla yayınladığı zaman Makarios'tan
Yorgacis'e, Nikos Samson'dan Glafkos Klerides'e kadar
katliâmların gerçek sorumluların ve Türkler için besledikleri
düşünceleri,anılan kişilerin Türk toplumunun gerçek katiller
olduklarını su yüzüne çıkarmıştır.Önerilerinin tam bir kararlılıkla
reddedildiğini gören ve esasen 4 Eylül 1962 tarihli bir konuşmasında
"Ellenizmin Düşmanı Türk ulusunun Kıbrıs'taki kolu olan Türk azınlığı
adadan çıkarılmadıkça, EOKA kahramanlarının ulusal görevleri
tamamlanmış sayılmayacaktır 157 ." diyerek devletteki ortaklarına karşı
154

Oberling,a.g.e.,63-64.
Anavatanın desteği amacıyla, 29 Ekim 1963 günü Başbakan İsmet İnönü’ye bir
mektup yazan Kıbrıs Müftüsü M. Dana şöyle diyordu:” …Kıbrıs idaresinin
,hayatımızın korunmasını ve emniyet altında yaşamasını temin yolundaki yüksek
himmetinizin tezahürlerini büyük bir ilgi ile takip ediyoruz.Bundan dolayı
Ekselanslarımıza karşı duyduğumuz minnet gayet büyüktür. Bu adadaki tarihi
varlığımızı muhafaza yolundaki çalışmalarımızda Anavatan devlet ve milletinin bizi
desteklemekte olması, muvaffak olacağımıza inanmayı bize telkin ediyor…” Bkz.:
BCA 030-01-8-44-36.
156
Oberling,a.g.e.,66-67.,Tolgay ,a.g.e.,s.26.
157
Tolgay,a.g.e.,s.27.
155

153

beslediği kanlı emelleri bütün dünyaya sergilemiş olan Makarios, bir
soykırım eylemini öngören Akritas Planı'nın uygulamaya konmasını
emreder.Provokasyon olarak, 4 Aralık 1963 gecesi ölü EOKA'cı
Markos Drakos'un Baf Kapısındaki heykeli bombalanır..
1963 yılı Kanlı Noel saldırılarının hedefi Lefkoşa idi. Rumlar,
merkeze hakim olmakla bütün Kıbrıs'a hakim olacaklarını sanıyorlardı. Bunun için de kendilerine en büyük engel Lefkoşa'ya bağlı
Küçükkaymaklı kasabası idi. 1960 nüfus sayımına göre kasabada
5126 Türk, 1133 Rum yaşamakta idi. Kasaba önemli bir Türk yerleşme
merkezi durumundaydı. Kasaba çevresinde 19 Aralık 1963'den
itibaren Rum faaliyetleri gözleniyordu. Rum saldırısından şüphelenen
Türk Mücahit Teskilâtı'na mensup gençler halkı genç - ihtiyar bir
saldırıya karşı hazırlamaya çalıştılar.
Rum saldırısı 22 Aralık 1963 günü başladı. Küçükkaymaklı'nın
dış dünya ile irtibatı tamamen kesilmişti. 23 Aralık'tan itibaren yeni
takviye kuvvetleri alan Rum saldırganların başına EOKA'cı katil Nikos
Sampson 158 geçmişti. Diğer yandan Ada'daki Yunan alayı da

Nikos Sampson'un 28 Aralık 1988 tarihinden beri hatıralarını yayınlayan Eleftheria
gazetesi 1963 Kanlı Noel'inin gerçek müsebbiplerini tekrar gözler önüne sermektedir.
Nikos Sampson, "Makarios hükümetinin, İçişleri Bakanlığı'nın ve üçlü karargâhın Yunan
kanadına mensup subayların emri ile hareket ettiğini" tekrar açıklamakta ve
Küçükkaymaklı savaşlarını Yunanlılar'ın Balkan Savaşları dışında Türkler'e karşı
kazanılan yegane Yunan zaferi olduğunu iddia etmektedir. Bkz.Çay,
a.g.e.,s.74.,Kanlı Noel esnasında seçimler ve bir hükümet boşluğu vardı .16
Kasım 1963 ara seçimlerini Adalet Partisi(AP) kazandı. Aynı gün yapılan yerel
seçimlerde AP % 45.4, CHP ise %36.2 oranında oy aldı. Başbakan İnönü yurtdışında
bulunduğu sırada
Yeni Türkiye Partisi(YTP) hükümetten çekildi. Hemen
ertesi gün de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) hükümetten çekildiğini
açıkladı. II. Koalisyon da çökmüştü. 2 Aralık'ta İnönü istifa etti. AP lideri Ragıp
Gümüşpala hükümeti kuramadı, 10. İnönü Hükümeti 25 Aralık'ta kuruldu. Bu defa
CHP bağımsızlarla birlikteydi. İşte bu durumu dile getirerek 25 Aralık 1963 günü
Başbakan İnönü’ye mektup yazan vatandaş şöyle yazmaktadır:”…harekete geçmek
için tertiplenen zaman yani Noel, Türkiye’de hükümetin kurulamadığı bir zamanın
seçilmesi çok dikkat çekicidir…” demektedir. Bkz.: BCA 030-01-22-12717.Başbakan İnönü’ye 29 Aralık 1963 günü mektup yazan Aliye Üsküp hanım şöyle
yazmaktadır: “…Makaryos bir cumhurreisi vasıflarına sahip olmak şöyle dursun
,insanlık vasıflarından mahrum olduğundan ,artık Kıbrıs Cumhur Reisliğinden
uzaklaştırılmalıdır. Yunanistan’da kiliselere kapanıp ömrü boyunca günah
çıkarsa,silahsız bunca masum Türk’ün kanını döktüğü için Allah onu af
etmeyecektir…” demektedir.. Bkz. BCA 030-01-22-127-17
158
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saldırganlarla birleşmiş ve Rumlar bütün güçlerini bölgeye teksif
etmişti.
22 Aralık 1963 günü Makarios, Garanti andlaşmalarını
tanımadığını ilân etmiş, bu, Rum saldırganlara daha da cesaret
vermişti 159.Bütün dünyaca "Kanlı Noel" diye bilinen 21 Aralık 1963
olaylarının başlaması ile birlikte Kıbrıs Türkleri 103 köyü
terketmek zorunda kalmışlardı. Bu Türkler'in sayısı 18667'dir 160.
Başbakan Süleyman Demirel 1967 yılında Kanlı Noel’i
değerlendirerek
şu
açıklamalarda
bulunmuştur:
“…1963
hadiselerinden bu yana Kıbrıs'da bir taraftan Türk varlığını ve
kültürünü imhaya yönelmiş, işkenceyi, kıtali, tecavüzü, sindirme ve
yıpratmayı her türlü insanlık ve akil dışı muameleri, çılgınca bir
rüyanın tahakkuku için denemiş, denemeye amansız bir şekilde devam
etmiş kuvvetlerle, bunun karsısında hakların en tabiisi olan, "insan
gibi yasama", "insan olarak yaşama" hakkını müdafa eden ve adanın
her tarafına yayılmış, birbiri ile irtibatı olmayan, denizle irtibatı
olmayan, dış dünya ile irtibatı olmayan kırkı mütecaviz mıntıkada
yasayan Türk Cemaati, mücadele içinde olagelmiştir. Türk cemaatinin
bu mücadelesi haklı ve meşru bir mücadeledir … 161”
Makarios, EOKA Rum yeraltı tedhiş örgütü ileri gelenlerinden
Nikos Sampson’la yaptığı görüşmeden sonra (29 Ağustos 1964’te)
yaptığı konuşmada amaçlarının Enosis olduğunu yeniden şu sözlerle
açıklıyordu:“Benim tutkum, Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesini
sağlamaktır. Yalnız bir kısmının değil bütün adanın Yunanistan ile
birleşmesini istiyorum. Özveri ile ölüm pahasına da olsa bu siyaseti terk
etmeyeceğim. Kıbrıs’ı Yunanistan ile tümüyle birleştireceğim.”
9 Eylül 1964’te Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesine
verdiği bir demeçte Makarios şöyle diyordu:“Hayatta tek tutkum,
Kıbrıs'ta işler karışmış, Türklere karşı saldırılar başlamıştı. Bunun üzerine Türk
jetleri 24 Aralık 1963'te Kıbrıs üzerinde ihtar uçuşu yaptılar. 16 Mart'taTBMM
hükümete Kıbrıs'a müdahale için yetki verdi ancak Haziran ayında ABD Başkanı
Johnson'ın adıyla anılan ünlü Johnson mektubu ile bu girişim engellendi, Türkiye
Kıbrıs'a müdahale edemedi. Sadece Amerika değil Sovyetler’de Türk çıkarmasına
karşıydı, Atina radyosu 15 Mart 1964 yılında yaptığı açıklamada, Sovyet Başbakanı
Kruşçef Başpiskopos Makaryos’a bir mesaj göndererek, Kıbrıs’a bir Türk müdahalesi
yapıldığı takdirde Sovyetler Birliğinin Kıbrıs Cumhuriyetine maddi ve manevi
yardımda bulunacağını bildirmiştir. Bkz. bkz.BCA,030-01-71-453-10.
159
Çay, a.g.e.,s.73-74.
160
Aynı yer,s.81.
161
bkz.BCA,030-01-16-89-10.
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Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesinde benim adımın geçmesidir. Kıbrıs
ile birleşen Yunanistan sınırlarının, Kuzey Afrika kıyılarına kadar
genişlemesidir. Bunu gerçekleştirmek uğrunda ölünceye kadar
mücadele etmektir 162.”
5.
1964 YILI OLAYLARI VE ERENKÖY SAVAŞI (26
ARALIK 1963)
İngiliz generalinin komutasındaki üçlü barışı koruma kuvvetinin göreve başlamasından sonra Türkler’le Rumlar arasında sınır
olarak 26 Aralık 1963'te "Yeşil Hat" çizildi. Barış çabaları için
Londra Konferansı'nın bir netice vermeden dağılmasından iki gün
sonra 23 Ocak 1964'de Lefkoşa'da Bayraktar Camii yeniden
bombalandı. Türk bölgelerine yönelik Rum saldırılar da tekrar
başladı. Limasol 163, Baf, Magosa, Poli'de yüzlerce Türk öldü,
binlercesi yaralandı veya köylerini terketmek zorunda kaldı 164.
Sonuç ne oldu, Enosis hayali ile kıvranan barbar Rumların
Kıbrıs'ta silâhsız Türk toplumuna karşı giriştikleri toplu imha
plânlarından canını kurtaramayanlar bir papazın korkunç hayallerinin
kurbanı olmuşlardır 165.
Katliamlar üzerine Türkiye 13 Şubat 1964'de Güvenlik
Konseyi'ne başvurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde
26 Subat'ta başlayan görüşmeler, 4 Mart 1964'de sonuçlandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli
kararı Rum yönetimini "Kıbrıs Hükümeti" olarak tanımakta idi.
31 Mart 1964 günü Makaryos Yunan Dışişleri Bakanı
Kostopulas’a gönderdiği bir mektupta, Kıbrıs’taki Yunan ve
Türk askeri birliklerinin çekilmesini istemiştir. Yunan
makamları bu talebi olumlu karşılamış, Türkiye’nin de aynı
temaülü göstermesini istiyerek, Atina’daki Türk Büyükelçisi
ile görüşmüşlerdir 166.Makaryos kurnazca Ada Türk’lerin Türk
162

Serter,a.g.e.,s.19
Kıbrıs Rum radyosu, Limasolda 6 Türk’ün öldürüldüğünü, Rum polisince
muhasara altına alınan 25 kadar Türk’ün kadın ve çocuk olarak Kızılhaç’a teslim
edildiğini bildirmiştir. Bkz. BCA.030-01-71-453-10
164
Çay, a.g.e.,s.76.
165
James Rayner, Ezîlmiş Çiçekler (Crushd Flowers),Kıbrıs'ta Yunan-Rum
Canavarlığı, Türkçesi, Seva Ülman Derleyen, M. Said Arif Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs
Tanıtma Vakfı Yayını: 1,Lefkoşa, 1982,s.26.
166
BCA.030-01-71-453-10
163
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askeri desteğinden yoksun bırakmaya çalışmaktadır.
4 Nisan 1964'de bir açıklama yapan Makarios Zürich ve
Londra andlaşmalarının bir parçası olan ittifak andlaşmasını
feshettiğini ilân etti.
Diğer yandan Kıbrıs'taki BM Barış
Gücü'nün görev yapmasını çeşitli vesilelerle engelleyen Rum
Temsilciler Meclisi, Mayıs ayındaki son birleşiminde Türkleri
imha için "Rum Millî Muhafız Alayı" kurulmasına karar verdi.
Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi'nin bu kararından sonra;
Türkiye, Kıbrıs'a müdahaleye karar verdi 167.
Ancak Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinden önce,
Amerika bir mektupla harekata engel oldu. Amerikan
başkanının gönderdiği mektup Türk basınında tam metin olarak
yayınlandı. "Johnson Mektubu" olarak Türk dış politik hayatında
yerini alan mektupta Johnson, Türkiye'yi tehdit etmekte ve
Türkiye'den Kıbrıs'a müdahale hakkını kullanmamasını
istemekteydi. Johnson'un bu mektubunu 13 Haziran'da
cevaplandıran İsmet İnönü, mektubun Türkiye'de hayal kırıklığı
yarattığını vurgulayarak Kıbrıs Rum liderliği ile Yunanistan'ın
andlaşmaları çiğnemesini ve Türk haklarını gasbetmesini,
ABD'nin görmemezlikten geldiğini de hatırlatmakta idi.
Siyasi olaylar bu şekilde devam ederken Rumlar Ada'da
hazırlıklarını
sürdürüyorlardı.
EOKA
tedhiş
örgütü
liderlerinden olan Grivas 9 Haziran'da Eleftheria vapuru ile
Kıbrıs'a geldi. Limasol' dan Kıbrıs'a gizlice giren Grivas derhal,
General Karayannis'ten boşalan Rum Milli Muhafız Ordusu
Komutanlığı'na getirilmiştir 168.
3 Temmuz 1964'de Atina'ya giden Grivas Atina'daki temaslarını tamamladıktan sonra 6 Ağustos 1964 akşamı Lefkoşa'ya dönmüş ve Alevkaya'nın hemen güneyindeki Lorovouno tepelerinin
zaptedilmesi için Makarios'un onayını istedi. Grivas'ın bu
talebinden sonra Rum Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağıran
Makarios, Bakanlar Kurulu'ndan oybirliği ile "harekâtın yapılması"
kararını aldı.
Grivas'ın Tillirga bölgesine saldırı emrini vermesiyle 6
Ağustos 1964'te Türk-Rum çatışması tekrar başladı. Bu saldırı
sırasında Erenköy bölgesinde bulunan bir avuç mücahit çok zor
167
168

Çay,a.g.e.,s.78.
Aynı yer ,s.79.
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durumda idiler. Mücahitler arasında, saldırıdan kısa bir süre önce
Ada'ya gizlice çıkan Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş da
bulunmakta idi. Mücahitlerin durumu telsizle Ankara'ya bildirilerek
yardım istendi. Bir süre sonra Türk savaş uçakları bölge üzerinde
ihtar uçuşlarına başladılar. İhtar uçuşlarına rağmen Rum
saldırılarının devam etmesi üzerine Türk uçakları, Rum askeri
birliklerine karşı harekâtı başlatmış ve saldırgan Rum kuvvetleri
bozguna uğratılmışlardır 169.
9 Ağustos 1964 günü çarpışmaların tekrar başlaması üzerine
Türk uçakları Rum kuvvetlerine karşı tekrar saldırıya geçtiler.
Türk jetlerinin müdahalesi sonucu Rumlar saldırıyı durdurmak
zorunda kaldılar.Harekâtın tamamlanmasından sonra Erenköy
sahillerine yanaşan bir Türk gemisi, bölgedeki yaralılarla birlikte,
1 Ağustos 1964'te, Erenköy'e gizlice çıkan Denktaş'ı Türkiye'ye
getirmiştir. Harekât sırasında uçağı düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz
Topel de şehit olmuştu.
Erenköy savaşının başlarında, "Türkiye müdahale ederse kurtaracak Türk bulamayacaktır" diyen Makarios, Türk savaş uçaklarının
iki günlük harekâtından sonra ateşkes'e razı olmuştur. Erenköy
savaşı sırasında Rumlar 53 ölü, 125 yaralı verirken, Türkler'in kaybı
12 şehit, 4 kayıp ve 32 yaralı idi 170. Birleşmiş Milletler aracılığı
ile köylerini terketmek zorunda kalan Türklerle ilgili araştırmanın
sonuçlarına göre: 1964 yılında Lefkoşa kazasında 39, Girne
kazasında 7, Baf kazasında 49, Larnaka kazasında 21 ve Magosa
kazasında 21 köy olmak üzere 124 köy zarar görmüş, yüzlerce Türk
ölmüş, binlercesi yaralanmış veya köylerini terketmek zorunda
kalmışlardı. 1963 yılında başlayıp 1964'de de devam eden olaylarda
364 Türk şehit olmuştur 171.
6. 1967 YILI GEÇİTKALE VE BOĞAZİÇİ KÖYLERİ
KATLİAMLARI
21 Aralık 1963 olaylarında Kıbrıs Türklerinin 24 saat içinde
topluca yokedilmesi plânlanmıştı. Kıbrıs'taki Yunan Alayı'na mensup
asker ve subaylarında katılmasına rağmen bu plân gerçekleşemeyince
EOKA liderlerinden Grivas Kıbrıs'a gönderilmişti.
Aynı yer ,s.80.
Aynı yer ,s.81.
171
Aynı yer,s.81-82.
169
170
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Yunanistan bu safhada Grivas'ın verdiği raporlar doğrultusunda
Kıbrıs'ın silahlandırılmasına başladı. Askeri birliklerin, silahların ve
malzemelerin gönderilmesinden sonra Kıbrıslı Rumlar'ın yoğun biçimde eğitilmesine ve Ada'nın savunmasının güçlendirilmesine çalışıldı.
Erenköy çarpışmaları Yunanlı subaylar tarafından eğitilen
Rumlar tarafından yürütülmüştü. Ada'da Rumlar'ı eğitmekle görevli
subaylar da harekâta katılmış fakat Türk savaş uçaklarının müdahalesi üzerine bu harekât da başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunun
üzerine Erenköy savaşlarından sonra Yunanistan, Kıbrıs'a fiilen asker
göndermeye başladı. Öncü olarak gönderilen 5 bin kişilik Yunan
kuvvetinin sayısı daha sonra yapılan takviyelerle 12 bine çıkacaktır172.
Yunanistan’ın tam asker sayısını Papandru şöyle anlatır:”
Makarios'la Papandreu'nun Nisan ayında yaptıkları toplantıda,
önemli, gerçekten hayati bir karar alınmıştı. Kıbrıs Yunanistan'dan
oldukça uzaktaydı. Bu nedenle Yunanistan'ın Kıbrıs'a yardım
taahhüdü, Türkiye'nin Adaya asker çıkarması halinde pek bir şey ifade
etmeyecekti. Kıbrıs'ın savunmasına Yunanistan'ın askerî yönden
katkıda bulunması, bu katkıyı Türkler saldırmadan önce
gerçekleştirmesiyle mümkün olabilirdi. Gerçekten de, Yunanistan Kıbrıs'a el altından silâh ve asker yollayabilirse, bu, Türklerin işini
zorlaştıracak ve Adaya askerî müdaheleyi önleyecekti. Babam
Makarios'a bu teklifi yaptı; o da kabul etti. Geniş çapta bir yardım
harekâtı başladı Bu yardım gizlice iletiliyordu. Silâh ve asker dolu
gemiler geceleri Adaya yanaşıyor; sivil elbiseler giymiş «gönüllüler»
Aynı yer,s.82., Adadaki Yunan Kuvvetlerini Başbakan Süleyman Demirel Şöyle
açıklamaktadır:”… 1963 senesi Aralık ayında başlayan kanlı hadiseleri müteakip
adada Türk Cemaatinin emniyetini tehdit eden başlıca iki kuvvet meydana getirilmişti,
Bu kuvvetlerden birisi. Yunanistan Ordusunun bir parçası olan ve miktarı zaman
içinde on iki bin ile on beş bin arasında seyreden resmî Yunan kuvvetleridir.
Yunanistan Ordusunun silâhları ile mücehhezdir. İkincisi ise Mîllî Muhafızlar adı
verilen ve Kıbrıs'lı Rumlardan müteşekkül iç kuvvetlerdir.
Bunlar,
çeşitli
kaynaklardan tedarik edilen silâhlarla silâhlandırılmıştır. Her ikisi de andlaşmaların
ve anayasanın derpiş etmediği, müsaade etmediği gayri meşru kuvvetlerdir.
Bunların maksadı adanın Türkiye tarafından istilâsına karsı koymak bahanesi
altında, varlığına tahammül edemedikleri Türk Cemaatini ortadan kaldırmaktır. Zira
Türkiye hiçbir zaman adayı istilâ etmek ve kendi topraklarının bir parçası yapmak
gibi bir emelin içinde olmamıştır.
Bütün bu kuvvetlerin karsısında sayı ve silâh
bakımından çok zayıf durumda olan Kıbrıs'lı Türk Mücahitleri .canlarını ve mallarını
korumanın meşru müdafası içinde olmuşlardır…”Bkz.BCA.030-01-16-89-10.,s.3.
172
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Kıbrıs'a çıkarılıyor ve Kıbrıs birliklerine katılıyorlardı. Yardım
harekâtı yazın ortalarına dek sürdürüldü. 20 bin kadar tam teçhizatlı
subay ve er Kıbrıs'a çıkarıldı. Bunlar, Türklerin Kıbrıs'ı «ziyaret»
etmelerini önleyebilecek kararlı bir savunma kuvveti oluşturdular. Bir
yandan da Yunan hükümetinin Washington ve New York'ta pazarlık
gücünü yükseltiyorlardı. 173”
Kıbrıs meselesinin çözümü için 1965 yılı Mayıs aynıda Türkiye ile
Yunanistan arasında başlayan görüşmeler, Kıbrıs'taki Rum -Yunan
kuvvetlerinin 15 Kasım 1967'de Boğaziçi ve Geçitkale köylerine
saldırmasına kadar aralıklarla devam etti.
Ancak Yunanistan, Kıbrıs meselesinin Türkiye ile Yunanistan
arasında yapılacak müzakerelerle değil megali idea taktiği olarak
Birleşmiş Milletler kanalıyla çözümlenebileceğine inanıyordu.
Yunanistan, bu görüşmelerin devamını da, yalnızca Birleşmiş Milletler
Arabulucusu istediği için kabul eder görünüyordu. Makarios 26 Haziran 1967 günü Rum Temsilciler Meclisini toplayarak "Enosis"
kararı almaya kalkışmıştı. Bununla da yetinmiyen Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs'ta görev yapmakta olan onbin civarındaki Yunan askerinin, Rum Millî Muhafız Ordusu'na katılmasına ilişkin başka
bir karar daha aldı 174.Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman
Demirel ile Yunanistan Başbakanı Kollias arasında yapılan 9 Eylül
1967 Keşan ve 10 Eylül 1967 Dedeağaç görüşmeleri herhangi bir
173
Andreas Papandreou, Namlunun Ucundaki Demokrasi, Karacan Ciltevi,
İstanbul,1977.Orjinal metin şu şekildedir:” At the April meeting between Makarios
and Papandreou an important, indeed a critical decision had been made. Cyprus was
quite far from Greece. Greece’s commitment to Cyprus, therefore, that it would come
to its assistance in case Turkey landed troops did not amount to much. If Greece were
really to be able to contribute militarily to the defence of Cyprus, it would have to do
so before the Turks attacked. In fact, if Greece, by shipping troops and arms to Cyprus
in a clandestine way, could raise the cost of a Turkish landing, it might well be in a
position to prevent it. This was my father’s proposal, and Makarios accepted it. A
clandestine operation then began on a huge scale - of nightly shipments of arms and
troops, of ’volunteers’ who arrived in Cyprus in civilian clothes and then joined their
’Cypriot' units. The process was not completed until the middle of the summer. No
less than 20,000 officers and men, fully equipped, were shipped to Cyprus. They
provided a decisive defensive force that prevented the Turks from being able to
‘promenade’ to Cyprus. And they strengthened the Greek Government’s bargaining
position in Washington and New York.”bkz. Papandreou Andreas, Democracy at
Gunpoint -The Geeek Front, Pelican books, London, 1968.ss.133-134.
174
Aynı yer, s.83.
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sonuç almamadan sona ermiştir 175
21 Aralık 1963 saldırılarından sonra varılan anlaşmaya göre,
Rum askerî birliklerinin Türkler'e ait bölgelerden geçmesi yasaklanmıştı. Rumlar 13-14 Kasım 1967 günleri Geçitkale ile Boğaziçi
arasındaki yoldan geçmek istediler. Türkler'in bu teklifi kabul
etmemesi üzerine Rumlar 15 Kasım günü saldırıya geçtiler. Ağır
silahların desteğindeki saldırı kısa sürede gelişti ve Geçitkale ile
Boğaziçi işgal edildi ve bu olaylar sırasında 27 Türk
öldürülmüştür.
Geçitkale ve Boğaziçi'nin Rum - Yunan birliklerince işgal edilmesi üzerine, 15 Kasım 1967 akşamı Türkiye'de hükümet
seviyesinde bir durum değerlendirmesi yapıldı. 16 Kasım akşamı da
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Toplantıda, Anayasa'nın
savaş ilânına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere
gönderilmesine ilişkin 66. maddesine dayanarak Kıbrıs'a
müdahalesini öngören karar, meclisteki 435 üyenin 432'sinin oyu
ile kabul edildi 176.
TBMM'inde alman kararın akabinde İskenderun'da Türk Donanması çıkarma hazırlıklarına başladı. Diplomatik temaslarını da
sürdüren Türk Hükümeti, 17 Kasım günü Yunan Hükümeti ile
"dost ve müttefik" hükümetlere Türkiye'nin çıkartma kararını bildirdi. Türkiye, çıkartmanın durdurulması için, "20 bin Yunan askerinin derhal Ada'yı terketmesi, Grivas'ın Kıbrıs'tan çıkarılması, can ve
mal kaybı için tazminat verilmesi ve Türk bölgelerinin ihlâl
edilmemesi"ni istedi.
Türkiye'nin ileri sürdüğü bu şartları
Yunanistan kabul etmek zorunda kaldı. Yunan Dışişleri Bakanı
Pipinellis 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın anlaşmaların
dışında Kıbrıs'a gönderdiği bütün kuvvetleri geri çekeceğini, buna
karşılık Türkiye'nin de savaş hazırlıklarını durduracağını bildirdi.
Daha sonra Kıbrıs'taki Yunan askerlerinin geri çekilmesine başlanıldı.
Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi 16 Ocak 1968'de
Başbakan Süleyman Demirel, 19 Ekim 1967 tarihinde Muhalefet lideri Osman
Bölükbaşı’ya yazdığı aydınlatıcı malumatta, Yunan başbakanı ile görüşmenin
kendilerince talep edildiğini belirttikten sonra şöyle demektedir :”…Yunan idarecileri
mektubunuzda belirtmiş olduğunuz veçhile ile bizimde tahminimize uygun olarak
karşımıza Enosis tezi ile çıkmışlardır. Bunun karşısındaki tutumumuz, hiçbir şüpheye
ve tereddüte mahal bırakmayacak şekilde, Enosis tezinin asla kabul edilmeyeceğinin
açıkça ifadesi ve reddedilmesi olmuştur…” bkz.BCA,030-01-0-6-22.
176
Çay,a.g.e.,s.85.
175
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tamamlanacaktır 177.
1967 bunalımının silaha başvurulmadan çözümlenmesinden
sonra 29 Aralık 1967'de Geçici Türk Yönetimi'nin kurulması
kararlaştırıldı 178. Bölgesel Otonomi esaslarına dayalı görüşmeler
hiçbir sonuç almamadan 15 Temmuz 1974 Nikos Sampson
darbesine kadar devam etti. Kıbrıs'taki Makarios yönetimi ile arası
açılan Yunan Cunta idaresi, Makarios'u devirmek için
hazırlıklarda bulunuyordu. Bu iş için 1972 yılında gizlice Kıbrıs'a
gönderilen Grivas, Rum Milli Muhafız Ordusu ile Kıbrıs'taki diğer
silahlı grupları Makarios'a karşı organize etmeye başlamıştı. 5
Temmuz günü bir basın toplantısı düzenleyen ve Yunanistan'ı "Kıbrıs
Devleti'ni yıkmaya çalışmak"la suçlayan Makarios, İngiliz
televizyonuna da şu
açıklamayı
yapıyordu.Başpiskopos
Makarios'un bu açık suçlamalarından sonra Atina için yapacak
başka birşey kalmamıştı. Makarios hakkındaki kararın verilmesi
üzerine, Kıbrıs'taki Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Yarbay
Konstantinos Kobokis Atina'ya çağrıldı
Planlandığı üzere 15 Temmuz sabahı RMMO'na ait üç tank başkanlık sarayına saldırdı. Ancak Makarios, saraydan gizlice çıkarak
Baf a kaçtı. Bu arada Rum Milli Muhafız Ordusu'na bağlı birlikler de Strovolo'daki Cikko Manastırı'na bağlı Medohiyon ile Makarios'un Girne'deki yazlık sarayı Bella Pais'e baskın yapmışlardı. Ancak Makarios bulunamadı.
Diğer yandan Darbeciler Eoka liderlerinden Nikos
Sampson'u Makarios'un yerine Cumhurbaşkanlığı'na getirmişler,
O'da gene Makarios'tan boşalan Başpiskoposluk görevine tayin
olunan Yennadios'un huzurunda and içerek Cumhurbaşkanlığı
görevine başlamıştı. Nikos Sampson darbenin Makarios'a karşı
olduğunu, Kıbrıs Türkleri'ne karşı düşmanca bir duygu
beslemediklerini ilân ederek Kıbrıs'taki bu "Yunan oldu bittisi"nin
tanınmasına gayret göstermekte idi.15 Temmuz akşamı bütün
Kıbrıs'ta sıkıyönetim ilân eden darbeciler kısa zamanda Lefkoşa ve
Girne'ye hakim olmuşlar ve Makarios taraftarlarını ezmişti 179.

Aynı yer,s.86.
Aynı yer ,s.87.
179
Aynı yer,s.97.
177
178
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7. 20 TEMMUZ 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI
Yunanistan’ın bir darbe ile Kıbrıs adasını ele geçirmeğe çalışması
karşısında Türkiye garanti andlaşmasından doğan hakkına binaen Kıbrıs
Barış Harekatına karar vermişti. 20 Temmuz 1974 günü kıyıya ayak
basan, inen ve atılan birlikler harekat planı gereğince bir an önce Girne
boğazını ele geçirerek birbirleri ile birleşmek gayretini gösterememişler,
çıktıkları ve indikleri bölgelerde savunmaya geçmişlerdir. Ancak 22
Temmuz 1974 günü Yavuz çıkarma plajına çıkarılan birliklerin, vakit
geçirmeden ve karaya ayak basar basmaz birleşmek amacıyla Girne'ye
doğru taarruza başlamasıyla muharebenin seyirini değişmiştir. Yavuz
çıkarma plajı ile Girne arasında 22 Temmuz 1974 akşamına kadar yapılan
muharebelerden sonra Girne boğazı düşürülmüş ve saat 16:30'da
birleşme sağlanmıştır.
Türkiye, Rum-Yunan ikilisiyle anlaşmanın mümkün olmadığını
görerek 22 Temmuz'da başlayan fakat ateşkes sonucu tamamlanamayan
harekatın tamamlanmasına karar verdi. 14 Ağustos'ta başlayıp 16
Ağustos 1974 'de sona eren üç günlük 2 nci Barış Harekatı neticesinde
bir taraftan Magosa'ya diğer taraftan Lefke'ye varılarak Türk tarafının
sınırları çizildi.
Barış Harekâtı sonrasında ortaya çıkan Muratağa, Atlılar,
Sandallar vb. katliamları harekâtın ne derece yerinde bir karar
olduğunun göstergesidir. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın çizdiği sınırlar Türk
tarafına devlet kurma imkânı verdi ve 13 Şubat 1975 tarihinde "Kıbrıs
Türk Federe Devleti" ilan edildi. Bu gelişme üzerine Rumlar ,28 Nisan3 Mayıs, 5-7 Haziran ve 31 Temmuz-2 Haziran 1975 tarihlerindeki
görüşmelere katılmak zorunda kaldı. Son toplantıda Güney Kıbrıs'taki
Türkler ile Kuzey Kıbrıs'taki Rumların gönüllü olarak yer değişimi
hususunda anlaşmaya varıldı. 8-10 Eylül 1975 tarihlerinde de mübadele
gerçekleştirildi. Böylece Kıbrıs Adası fiilen iki toplumun temsil
edildiği iki devlete ayrılmış oldu. 180
Türkiye'nin bu müdahalesinden sonra Yunanistan ve Kıbrıs Rum
hükümetleri bütün dünyada Türkiye'ye karşı kesif ve sistemli bir
propaganda faaliyeti başlatmışlardır. Öyle bir propaganda ki; gerçekleri
çarpıtan, zalimi mazlum, mazlumu da insan haklarını çiğnemiş zalim
gibi gösteren , öyle bir propaganda ki, olayları yaşamış, Kıbrıs
Türkleri'ne yapılan iğrenç ve insanlık dışı zulmü, işkenceyi görmüş
180

Süleyman Özmen, Avrasyanın Kırılma Noktası Kıbrıs , İstanbul 2007,s.292-

293.
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tarafsız tanıkları isyan ettirecek cinsten. Avrupa basınının yakından
tanıdığı İngiliz gazeteci James Rayner 181 olayları yerinde izlemiş,
düzmece propagandalara isyan etmiş olan bu gözlemcilerden biridir.
Rayner, 1974 yılında harekâttan hemen sonra Kıbrıs'a ulaşan
gazetecidir. Olayları orada gördü fotoğrafladı ve Rum vahşetinin
tarafsız tanığı oldu 182...
Denktaş’ın belirtiği gibi “ KKTC Türk halkının ve Türkiye'nin
evlatlarını feda ederek, ortaklıktan kurtardığı haklarını içeren bir
devlettir. Kimsenin hakkını gasp etmiş değildir. Ama Rum "meşru
hükümet benim" dediği sürece Kıbrıs Türklerinin hakknı gasp etmek
emelinde olduğunu gösterir. Bunları anlatmak lazım. Şimdi Kıbrıs
meselesi, muazzam bir lobi, bir propaganda meselesi hâline gelmiştir.
Avrupa'da Avrupalıya, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da Kıbrıs
meselesini anlatmak için Türkiye'nin ve bizim faaliyetlerimiz nedir?
Üzülerek söylüyorum sıfırdır! Rum’un nedir? Ateş gibi her yere
yağıyorlar kendi davalarını anlatmak için. Buna dur demek lazım ve
faaliyetlerimizi artırmamız lazım. Lehimize yazılmış kitaplar var,
"Jenosid"(soykırım) kitabı var, efendim bir hayli broşür var. Bunlar
zamanında dağıtılmış, unutulmuş. İnsanlar değişti, diplomatlar değişti.
Aynı hikayeyi tekrar tekrar söylemek lazım. Unutmamak lazım,
unutturmamak lazım. 183”
Rayner, 1974 yılında harekâttan hemen sonra Kıbrıs'a ulaşan gazetecidir. Olayları
orada gördü fotoğrafladı ve Rum vahşetinin tarafsız tanığı oldu. «James Rayner'in
karanlık olayları aydınlattığı flaş şeklinde yapmaktadırlar. Rayner, bu şöhrete
hakkıyla sahip olduğunu 1974 yılında, Kıbrıs'ta da ispatladı. O, Kıbrıs'ta, aralarında
16 günlük bebeklerin de bulunduğu kurbanların gömülüp saklandığı Sandallar köyü
toplu katliâmını ortaya çıkartan ve Dünyaya yayan gazetecidir.1977 yılı başında
Yunan propagandasının Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nu âlet etmeye kalkışması,
tek taraflı ve gizli olması gereken bir raporun Times Gazetesi'nde yayınlanması, bu
ünlü gazeteciyi harekete geçirmeye yetti. Derhâl, burada özetini sunduğumuz mektubu kaleme alarak İngiltere'nin belli başlı gazetelerine gönderdi. Mektubunda
Rayner, Kıbrıs'ta zulmü, tecavüzü, vahşeti kimin kime yaptığını bir güzel anlattı.
Bkz.Ryner, ss,9-10.
182
Rayner,a.g.e.,s.9. Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Barış harekatı ve öncesinde ve
sonrasında Kıbrıs adasını ne hale getirdiklerini İngiliz gazeteci Rayner Şöyle anlatır:
“ Korkunç savaş sahneleri, toplu mezarlar, bir köy halkının toptan yokedilmesi, bu
güneşli, denizli hayallerin yerini sürâtle kabusa bıraktılar. Masum sivil halkın
gömüldüğü toplu mezarlar, ölümde bile çocuğunu göğsüne bastıran bir annenin
görüntüleri kapladı artık bu hayallerin yerini. “
183
Denktaş ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…,s.10.
181

164

PROF. DR. ABDULHALUK MEHMET ÇAY 35. YIL ARMAĞAN KİTABI

SONUÇ
Özellikle tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen ,1963 yılı Aralık
ayından 1974’e kadar yapılan katliamlara durdurmak ve yok olamaya
başlayan Türklerin çektiği zulüm ve can kayıplarına dur demek için
Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkının bir
sonucu olarak "Kıbrıs Barış Harekâtı" adını taşıyan ve Kıbrıs'ta yaşayan
Türkleri Girit'te olduğu gibi mutlak bir katliamdan kurtaran bu harekât,
sonrası Ada’da iki ayrı yönetim kurulmuştur. 15 Kasım 1983 ’te Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC’nin) kuruluşuyla Kıbrıslı Türkler
arzu ettikleri yönetim biçimine kavuşmuşlardır.
Kıbrıs’ta, Türk ordusunun varlığı ile, 150 bin Türk, can ve mal
emniyetine, güvenli ve onurlu yaşama kavuşmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin sağlam temelleri de Türk Barış Harekâtıyla atılmıştır.
Rumların 1960'lardan beri soydaşlarımıza uyguladığı ekonomik ve
psikolojik baskıya son verilmiş, soydaşlarımızın Ada'yı terk etmeleri ve
Türkiye dışındaki yerlere yerleşerek benliklerini kaybetmeleri
önlenmiştir. Soydaşlarımız Kıbrıs'ta güvenlik ve özgürlük içinde
yaşayabilecekleri ve kendi geleceklerini kendilerinin tayin edebileceği
bir vatana ve bir devlete kavuşmuşlardır.
Öte yandan Kıbrıs Rumları, Yunanistan’la birlikte her geçen gün
yeni kanlı saldırılar başlatmak için planlar yapmakta, bu amaçla
milyarlarca dolarlık saldırı silahları (tanklar, füzeler, helikopterler,
uçaksavarlar, ağır toplar vb.) almakta ve yeniden Türk kanı içebilmek
için hazırlık yapmaktadırlar. Ayrıca yine aynı amaçla Yunanistan’la
askerî antlaşmalar imzalamaktadırlar.
Gelişen olaylar dün olduğu gibi bugün de Türklük aleyhine
yapılan her hareketin arkasında Yunanistan ile Kıbrıs Rumlarının
bulunduklarını açıkça göstermektedir. Güçlü ana vatan, gerektiği anda
gerekli dersi yeniden vermek için her günkünden daha da güçlü ve de
azimli durumdadır. Dost-düşman herkesin bunu bu şekilde bilmesi
gerekir. Tarih, bunun şahididir.
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