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Kõbrõs Cumhuriyeti henüz ilân edilmeden yaşanan 18 aylõk �geçici
dönem' esnasõnda, Batõ Avrupa'da çok önemli bir tarihi olay yer almaktaydõ.
Bu olay,  bugün Avrupa Birliği (AB) denilen kuruluşun oluşumundaki ilk
adõm olan ve �Avrupa Ekonomik işbirliği organizasyonu' adõyla başlatõlan
hareketti. İlkin �Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)', �Avrupa E-
konomik Topluluğu (AET)' ve �Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(EURATOM)' olarak üç alanda işbirliği sürecine geçilmişti. Daha sonra, 25
Mart 1957 yõlõnda imzalanan Roma Antlaşmasõ ile altõ Batõ Avrupa Ülkesi,
Avrupa Ekonomik Topluluğunu oluşturmaya karar verdi. Bu antlaşma 1
Ocak 1958'de yürürlüğe girdi.

Roma Antlaşmasõ'nõn esas amacõnõn, Batõ Avrupa'da ilkin bir ekono-
mik topluluk, sonra da hem ekonomik, hem de siyasi bir bütünleşme yarat-
mak olduğunu okuyup öğrendiğimde, bu girişimin Avrupa'da barõş ve refah
yolunda ne kadar önemli bir adõm olduğunu düşünmeye ve � inşallah bir
gün Türkiye, Yunanistan ve Kõbrõs Cumhuriyeti de bu birlik içinde olur'
dileğini ilkin kendi gönlümde, sonra da yazõlarõmda ve arkadaşlarla yaptõ-
ğõmõz sohbet toplantõlarõnda tekrarlamaya başladõm.

O günden beri inancõm şu olmuştur:

�Hem Türk-Yunan ilişkilerinin, hem de Kõbrõs sorununun kalõcõ
bir barõşa ulaşmasõ, ancak her üç ülkenin de bir gün (1960'lardaki a-
dõyla) Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmalarõyla gerçekleşebilir.
Hatta bu yoldan gidilerek Türkiye, Yunanistan ve Kõbrõs arasõnda bir
federasyon oluşabilir. İşte o zaman, bugün yaşamakta olduğumuz so-
runlar ve sõkõntõlar da ortadan kalkar.'
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1960'lõ yõllarda bu görüşe katõlmayanlar beni aşõrõ iyimserlik içinde,
olmayacak duaya amin diyen bir hayalperest sanmõşlardõ.

Ben ise, Batõ Avrupa'da başlayan bu sürece, iki Anavatanla Kõbrõs'õn
birlikte katõlmalarõnõn siyasi ve ekonomik yararlarõnõn ve bölgemizde ger-
çek barõşa yapacağõ katkõlarõn hayalini kurmaya, heyecanõnõ duymaya ve
bunu bir vizyon olarak benimsemeye yõllarca devam ettim.

HALEN AYNI GÖRÜŞTEYİM

Sözü daha da dağõtmadan şunu söylemek istiyorum: Özellikle Roma
Antlaşmasõnõ okuyup oradaki güzel ideali benimsediğim günden, yani son
40 yõldan beri, Avrupa Birliği hareketinin yanõnda oldum. Bu hareketi des-
tekleyen yazõlar yazdõm. Halen de aynõ görüşteyim. 1960'da olduğu gibi,
bugün de hem Türk-Yunan uzlaşmazlõğõnõn, hem de Kõbrõs sorununun kalõ-
cõ çözümünün, gerçek dostluk ve işbirliğinin, barõş ve refahõn, ancak her üç
ülkenin de Avrupa Birliği'ne üye olmalarõ ile gerçekleşebileceği derin inan-
cõnõ içtenlikle kalbimde ve kafamda taşõmaktayõm. Bundan sonraki yaşa-
mõmda bu inancõmõ değiştireceğimi sanmõyorum. Çünkü, sõk sõk fikir ve
inanç değiştiren bir yaratõlõşta değilim.

Şimdi, yõllar öncesine ait bu anõmõ ve AB ile ilgili görüşümü böylece
belirttikten sonra günümüze dönmek istiyorum.

KARAR İKİ HALKA AİTTİR

Bugün, sõrf siyasi avantaj sağlayarak adadaki Türk toplumunu daha
da yalnõzlõğa, daha da ekonomik ve politik çõkmazlara sürüklemek, böylece
bir yandan �Kõbrõs'õn tümünde Helenizmin mutlak egemenliğini
kurmak' öte yandan Türk-Yunan uyuşmazlõğõ konularõnda Türkiye'yi sü-
rekli köşeye sõkõştõrmak için AB üyeliğini bir manivela ve bir şantaj aracõ
olarak kullanmak peşinde olan, iyi niyetten, dostluk ve işbirliği duygusun-
dan yoksun Rum-Yunan ikilisinin ve onlarõn aldattõğõ bazõ Batõlõ çevrelerin
Türk tarafõna hazõrladõğõ AB tuzağõnõ görüp göstermekle, sözünü ettiğim
inancõmdan saptõğõm yargõsõna elbette varõlamaz.

Kõbrõs'ta iki devletin varlõğõna, siyasi eşitliğine dayalõ bir anlaş-
maya varõldõktan sonra kurulacak yeni federal veya konfederal Cum-
huriyetin AB üyeliği elbette  gündeme  gelebilir.  Gelmelidir  de!  Ama
bunun  kararõnõ  vermek, Kõbrõs'õn kaderinde ve egemenliğinde bininci
derecede hak ve söz sahibi olan adadaki iki ulusal halka düşmektedir.
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Bu da, ancak iki tarafta, ayrõ ayrõ düzenlenecek halk oylamasõ  (referan-
dum) ile gerçekleşebilir. Yani, Kõbrõs Türk ve Rum Halklarõna, AB üyeliği
veya adanõn geleceğiyle yakõndan ve doğrudan ilgili bu tür kararlarõ dõştan
empoze etmek girişimleri asla kabul edilebilir değildir. Zaten bu önemli
husus, bir önceki BM Genel Sekreterinin raporlarõnda da yer almõş, Gali
Fikirler Dizisi'nin 92. paragrafõnda açõkça belirtilmiştir.

TEMEL İLKELER VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Bilindiği gibi, 1960 anlaşmalarõnõn ve Kõbrõs Cumhuriyeti anayasasõ-
nõn en temel ilkeleri de bunu gerektirmektedir. Bugün, varlõk nedenini bu
anlaşmalara ve 1960 anayasasõna dayandõrmakta olan, bu anlaşmalarõn ge-
çerliğini yitirmesi durumunda varlõk nedeni de ortadan kalkan, fakat dünya
bu gerçeği gözardõ ettiği için �Kõbrõs Cumhuriyeti' olarak tanõnmaya devam
eden adanõn güneyindeki sahte devletin Kõbrõs Türk halkõnõ asla temsil
etmediğini ve edemeyeceğini hala bilmeyen mi var?

Güney'deki de-facto devletin tek dayanağõ olan 1960 anlaşmalarõ ve
anayasasõnõn temel ilkelerinin geçerliği ise hukuken devam etmektedir. Du-
rum bu olduğuna göre, Uluslararasõ hukuka saygõlõ ve hukukun üstünlü-
ğüne inanan Batõlõ ülkelerin, Rum yönetiminin 1960 antlaşmalarõ ve
anayasasõna aykõrõ ve tek yanlõ olarak yaptõğõ üyelik başvurusunu ka-
bul edip, tüm Kõbrõs adõna bu yönde ikili müzakereler başlatmalarõ ve
Kõbrõs'õn üyeliği konusunda bu kadar çelişkili, bu kadar seviyesiz ve bu
kadar ilkesiz bir ahlâk bunalõmõna düşmeleri cidden üzücüdür.

Bilindiği gibi bu kõsõtlamalar, Kõbrõs anayasasõna geçirilmiş (madde
50 ve 57) ve Garanti Antlaşmasõna da �madde I, paragraf 2� olarak şu şekil-
de girmiştir:

"Kõbrõs Cumhuriyeti, herhangi bir devlet ile tamamen veya kõsmen,
herhangi bir siyasi veya ekonomik birliğe katõlmamayõ taahhüt eder. Bu
itibarla herhangi bir devlet ile birleşmeyi veya dolayõsõyla, bunu teşvik
edecek her nevi hareketi yasak ilân eder."

Burada açõkça görüldüğü gibi, amaç enosisi ve taksimi önlemek  ve
Türk-Yunan dengesini korumaktõr. Halbuki Kõbrõs'õn AB'ye üyeliği bu den-
geyi bozmakta, enosise kapõlarõ açmaktadõr.

Türk ve Yunan Dõşişleri Bakanlarõ Zorlu ve Averoff, 11 Şubat 1959
günü, Kõbrõs sorununa çözüm olarak üzerinde anlaşmaya vardõklarõ hususla-
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rõ İngiliz hükümetine anlatmak için Londra'da düzenlenen toplantõda, Kõb-
rõslõ Rum Cumhurbaşkanõ ve Kõbrõslõ Türk Cumhurbaşkanõ yardõmcõsõna
tanõnan veto hakkõyla ilgili konulara da değinerek, "Türkiye ve Yunanis-
tan'õn her ikisinin de üyesi bulunduğu uluslararasõ kuruluşlarla antlaş-
malara Kõbrõs'õn katõlmasõnõn veto edilmeyeceğini" belirtmişlerdi.1

Bu toplantõya katõlan İngiliz Devlet Bakanõ Lord Perth'in, Kõbrõs'õn
dõş politikasõna ilişkin söz konusu veto hakkõ ile ilgili daha ayrõntõlõ bilgi
istemesi üzerine ise Yunan Dõşişleri Bakanõ Averoff kendisine şu yanõtõ
vermişti:

"Teorik olarak Kõbrõs Cumhuriyeti'nin dõş politikasõ serbest ola-
caktõr. Fakat, uygulamada veto mekanizmasõ işleyecek ve bu politikanõn
ancak Türkiye ve Yunanistan'la anlaşarak belirleneceği ve uygulanabile-
ceği böylece güvence altõna alõnacaktõr."

KISITLI BAĞIMSIZLIK

Kõbrõs'õn bağõmsõzlõğõnõ bazõ alanlarda kõsõtlamanõn ana nedeni, 1923
Lozan Antlaşmasõ ile bölgemizde kurulan Türk-Yunan dengesinin, müzake-
resi yapõlmakta olan Kõbrõs anlaşmalarõ ile de korunmasõ, hatta daha da pe-
kiştirilmesi, böylece gereksiz yere iki ülke arasõnda yeni bir sürtüşme ve
gerginlik yaratõlmasõnõn önlenmesi idi.

Türk ve Yunan Dõşişleri Bakanlarõnõn, bu amaçla üzerinde anlaşmaya
vardõklarõ kõsõtlayõcõ koşullarõn başlõcalarõ şunlardõ:

a) Rum Cumhurbaşkanõ ve Türk Cumhurbaşkanõ Yardõmcõsõ'nõn dõ-
şişleri, savunma ve güvenlik konularõnda çõkarõlacak yasalar ve alõnacak
kararlar üzerinde kesin  veto hakkõnõn bulunmasõ,

b) Enosis ve taksimin yasaklanmasõ,

c) Türkiye ve Yunanistan'õn ikisinin de üye olmadõğõ uluslararasõ ku-
ruluşlara, her iki anavatanõn da rõzasõ alõnmadan Kõbrõs'õn üye olama-
yacağõ.

Kõbrõs Rum Yönetiminin tek yanlõ olarak tüm Kõbrõs adõna AB'ye ü-
yelik başvurusu yukarõda belirtilen kõsõtlayõcõ koşullarõn tümüne de ters
düşmektedir. Zira üyeleri arasõnda hem ekonomik, hem de zamanla siyasi
entegrasyonu öngören AB'ye Kõbrõs'õn üye olmasõ, Yunanistan'õn üye bu-
lunduğu bu kuruluş kanalõ ile adanõn Yunanistan'la entegrasyonunu, yani
                                                          
1 FO371/144640; 11 Şubat 1959'da Londra'da yapõlan toplantõ tutanağõ.
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birleşmesini, bütünleşmesini gerçekleştirecektir. Bu da, 1960 antlaşmalarõ-
na ve anayasasõna aykõrõ bir durumdur.

AB ÜYELİĞİ ENOSİSTİR

12 Şubat 1959 günü, Londra'da yapõlan ikinci toplantõ esnasõnda, yine
Lord Perth'in bir sorusu üzerine, Türkiye ve Yunanistan'a Kõbrõs karşõsõnda
ayrõcalõklõ, fakat eşit düzeyde ekonomik haklar (MFN) tanõnmasõnõn nede-
nini izah ederken Averof şöyle demişti:

"Bundan amaç, üç ülke (Türkiye, İngiltere, Yunanistan) dõşõndaki
diğer ülkelerle Kõbrõs'õn daha elverişli (more favourable) ikili anlaşmalar
yapmasõnõ, ayrõca, Türkiye veya Yunanistan'õn Kõbrõs'ta diğerinden daha
avantajlõ ekonomik durumlar elde etmesini, örneğin, Yunanistan'õn bir
nevi ekonomik enosisi gerçekleştirmesini önlemektir.�2

Halbuki, daha geçenlerde güney Kõbrõs'ta iktidarda olan ve Rum lideri
Kliridis'in kurduğu DİSİ partisinin bugünkü başkanõ olan Nikos
Anastasiadis, partisinin üniversite öğrencileri kolu photoporia�nõn 22 Mart
2001 tarihinde Atina'da düzenlediği etkinlikte yaptõğõ konuşmada, �Kõbrõs'õ
AB ile birleştirmekle Yunanistan'la da birleştirmiş oluyoruz� demiştir.

1960 antlaşmalarõ, anayasasõ ve uluslararasõ hukuka aykõrõ bu tür a-
çõklamalar, Rum liderliğinin AB'ye üyelik başvurusu ile güttükleri amacõn,
Yunanistan'la birleşmek, yani AB şemsiyesi altõnda Enosisi gerçekleştir-
mek olduğunun açõk kanõtõdõr. Yani Rum tarafõ, bilerek ve kasten, Yunan
şantajlarõna boyun eğen AB'yi de arkasõna alarak 1960 antlaşmalarõnõ, yani
uluslararasõ hukuku pervasõzca çiğnemektedir.

Halbuki, adanõn bir başka ülke ile doğrudan ve dolaylõ olarak birleş-
mesi bir yana, böyle bir durumu teşvik edici nitelikteki davranõş ve hare-
ketler de yasaklanmõş bulunmaktadõr. Demek ki, Kõbrõs adõna AB'ye üyelik
başvurusu, anayasadaki veto kapsamõna giren dõşişleriyle ilgili bir konu ol-
masõ yanõnda, enosise yol açan niteliği ile de uluslararasõ antlaşmalara ve
hukuka aykõrõdõr.

O halde karşõ taraf, AB üyeliğini barõş ve dostluk için değil, sinsi ve
yayõlmacõ emellerinin gerçekleşmesi için bir araç ve bir kõlõf olarak kullan-
mak niyetini açõkça ortaya koyarken, Türk tarafõnõn ham hayallere kapõl-
                                                          
2 İngiliz Dõşişleri Bakanlõğõ'nda, 12 Şubat 1959'da yapõlan ikinci toplantõnõn tutanağõ.

RGC1073/28.
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mak, boş vaatlerle avunmak yerine daha gerçekçi olmasõ ve bazõ karşõ ön-
lemler alarak hukukun üstünlüğü ilkesini devamlõ öne çõkarmasõ gerektiğini
asla göz ardõ edemeyiz.

BAKINIZ ONLAR NEYİN PEŞİNDE

Bakõnõz, biz 1960 anlaşmalarõnõn ve anayasanõn temel ilkelerine bağlõ
kalõnmasõ, hukukun üstünlüğüne saygõ gösterilmesi gibi çağdaş ve uzlaşõcõ
bir yaklaşõm içinde iken Rum-Yunan ikilisi neyin peşindedir? İşte birkaç
örnek:

• Bağõmsõzlõğõmõzõ, özgürlüğümüzü ortadan kaldõrmak için KKTC'ye ve
Kõbrõs Türk halkõna karşõ, kendi ambargolarõna ek olarak, Avrupa'nõn
ambargo uygulamasõ girişimlerini başlattõlar ve bu yönde Avrupa A-
dalet Divanõ'ndan, 1994'te, siyasi bir karar çõkardõlar.
Böylece KKTC'de yetiştirilen narenciye ve tarõm ürünlerinin
AB ülkelerine satõşõnõ önlediler.

• Dõş dünya ile iletişim ve ulaşõm olanaklarõmõzõ geliştireceği, Kuzey'de
ayrõ bir yönetimin varlõğõnõ dünyaya kanõtlayacağõ, ekonomik ambar-
golarõ hafifleteceği düşüncesiyle BM Genel Sekreterinin hazõrladõğõ
Güven Yaratõcõ Önlemler (GYÖ) paketinin uygulamasõnõ önlediler.

• Yõllar süren müzakereler sonucu üzerinde görüş birliği sağlanarak ma-
saya konulan ve kalõcõ bir anlaşmanõn ana ilkelerini içeren temel gö-
rüşleri, bir çõrpõda ellerinin tersi ile iterek, hiç gündemde yokken, AB
üyeliğini öne çõkardõlar ve bunu bir önkoşul halinde getirdiler.

• BM gözetimi altõndaki çözüm ve uzlaşma görüşmeleri devam ederken,
esas niyetlerinin barõş ve uzlaşma olmadõğõnõ kanõtlayan biçimde ve
ORTAK SAVUNMA DOKTRİNİ adõ altõnda saldõrõ amaçlõ askeri
hazõrlõklara başladõlar. Bu çerçevede günde ilkin bir, sonra iki milyon
dolara kadar para harcayarak üstün teknoloji ürünü silâhlar, roketler,
tanklar vs. almaya başladõlar.

• Saldõrgan ve adanõn tümüne egemen olma niyetlerini açõğa çõkarmakta
hiçbir sakõnca görmeyerek Kõbrõs'ta, Yunanistan'a deniz ve hava üs-
sü olanağõ yarattõlar. Nitekim, Baf�ta hava ve Terazi'de deniz üssünün
inşaatõ tamamlanmõş bulunmaktadõr. Baf askeri hava üssüne Yunan es-
ki başbakanlarõndan ve bugünkü Dõşişleri Bakanõ Yorgo
Papandreou'nun babasõ Andreas Papandreou'nun adõnõ verdiler.
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• Sõnõrlarda başlatõlan kõşkõrtõcõ şövence hareketleri, bayrak yakma, taş-
lama, ara bölgede gerginlik yaratma olaylarõnõ teşvik ederek ör-
gütlemeyi devam ettirdiler.

Çok kõsa süre önce, (Mart 2001'de), silahlanma masraflarõnõ karşõla-
mak üzere, 1996-2000 yõllarõ esnasõnda Yunanistan'õn Kõbrõs Rum yöneti-
mine 580 milyon dolar yardõm yaptõğõnõn Rum Savunma Bakanõ tarafõndan
açõklanmõş olmasõ da, Rum-Yunan ikilisinin neyin peşinde olduğunu açõkça
göstermektedir.

Bu hareketler, barõş ve uzlaşmanõn yolunu tõkamaktan başka hangi işe
yarar ki?

Bu düşmanca davranõşlar, siyasi eşitliği, iki kesimliliği, karşõlõklõ
güveni öngören federal bir çatõnõn oluşmasõna ve her iki toplumun
böyle bir çatõ altõnda birlikte AB üyesi olmasõna katkõda bulunabilir
mi?

ADİL, PRATİK VE AKILCI YOL

Sözde Kõbrõs Cumhuriyetinin AB üyeliğinin gerçekleşmesine bu ka-
dar çok istekli olanlar, bunun bedelini Türk toplumuna ödetmek ve ulusla-
rarasõ hukukun üstünlüğünü çiğnemek yaklaşõmõndan derhal vazgeçmeli-
dirler. Bir çözümden sonra Kõbrõs'õn AB üyeliğinin gerçekleşmesi için
en uygun, en adil, en pratik, en akõlcõ yolun, kurulacak yeni konfederal
Kõbrõs Cumhuriyeti'ni Türkiye ile birlikte ve eş zamanda AB'ye üye
yapmak olduğu artõk anlaşõlmalõdõr.

Aslõnda tüm AB üyeleri, Kõbrõs Rum başvurusunu desteklese bile,
Kõbrõs Cumhuriyeti'nin garantörü olan İngiltere'nin, Garanti Antlaşmasõnõn
kendisine yüklediği sorumluluk ve 1960 anlaşmalarõnõn müzakeresi esna-
sõnda, Kõbrõs Cumhuriyeti'nin uluslararasõ kuruluşlara üyeliği konusunda
üzerinde görüş birliği sağlanan ilkeye saygõ göstermesi ve Kõbrõs Rum yö-
netiminin AB'ye başvurusunun müzakeresini engellemesi gerekmekteydi.
Adada iki toplumun, üzerinde uzlaşõlmõş bir düzenleme içinde, yeniden
merkezi yönetimi paylaşacaklarõ güne kadar AB'ye üyelik konusunun
ertelenmesini sağlamasõ, İngiltere için ahlâki ve yasal yönden kaçõnõl-
maz bir görevdir. Çünkü Türkiye ve Yunanistan'õn birlikte üye olmadõklarõ
herhangi bir uluslararasõ siyasi, askeri ve ekonomik kuruluşa Kõbrõs Cum-
huriyeti'nin üye olamayacağõnõ belirten ilkenin ve antlaşmanõn altõnda İn-
giltere'nin de imzasõ vardõr.
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Kõbrõs'õn, Türkiye ile Yunanistan'õn birlikte üye olmadõklarõ uluslara-
rasõ kuruluşlara katõlmasõnõ önleyen ilke ve koşulu da içeren 1960 anlaş-
malarõnõn, Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kõbrõs'ta, Türkiye ve Yunanistan
arasõnda yarattõğõ yaşamsal önemdeki denge açõsõndan ne kadar geçerli ol-
duğunu, bugünkü dünyamõza ve yakõn çevremizdeki gelişmelere bakarak
anlamak mümkündür.

KONUYA SICAK BAKIYORUZ

Durum bu olmakla beraber, Kõbrõs Türk tarafõ, AB'ye üyelik konu-
sunda Klerides'in ileri sürdüğü gibi, katõ bir tutum içinde değildir. Aksine,
Türkiye de, KKTC de, AB'ye üyelik konusuna sõcak bakmaktadõr. Bunun
tek koşulu, Kõbrõs Rum yönetiminin, tüm Kõbrõs adõna yaptõğõ yasa dõşõ baş-
vurunun işlemden kaldõrõlmasõ ve ancak Kõbrõs'ta çözüme varõldõktan ve her
iki halkõn onayõnõn alõnmasõndan sonra, iki tarafõn ortak başvurusu şekline
dönüştürülmesi ve ancak o zaman müzakere edilmesidir.

Daha Kõbrõs Cumhuriyeti'nin kuruluş müzakereleri yapõlõrken, bundan
42 yõl önce İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, sonra da Kõbrõs Türk ve Rum
taraflarõnca üzerinde anlaşmaya varõlan bu ilkeye uyulduğu takdirde, AB'ye
üyelik konusu bir sorun olmaktan derhal çõkacak ve Kõbrõs'ta anlaşma sağ-
lanmasõ yolunda daha güvenli ve daha sõk adõmlar atõlabilecektir.

Önemli olan, uzlaşma zeminini yaratmak ve kurulacak yeni Kõbrõs
Cumhuriyeti olarak, 1960 anlaşmalarõnõn öngördüğü ilkeleri de dikkate ala-
rak, AB'ye girmektir. Bu nedenle Rum tarafõnõn tek yanlõ ve yasadõşõ başvu-
rusunun şimdilik dondurulmasõ ve öncelikli konulara el atõlmasõ gerek-
mektedir. Bu da, uzlaşma müzakerelerinin zeminini hazõrlamaktõr. Yoksa
taraflarõn üzerinde anlaşarak kuracaklarõ yeni Kõbrõs Cumhuriyeti ortaya
çõkmadan önce AB üyeliği ile uğraşmak, arabayõ atõn önüne koymaktõr; iyi
niyet ve ciddiyetten yoksun bir davranõştõr.

FİKİRLER DİZİSİNDE AB ÜYELİĞİ

Denktaş, BM Genel Sekreterine yõllarca önce yazdõğõ bir mektubun-
da, AB konusundaki olumlu davranõşõmõzõ yinelemekte ve şöyle demektey-
di:

"Bir alternatif yaklaşõm olarak, Klirides'e şunu önerdim: Eğer fe-
derasyon kurmak hedefimizi gerçekleştirirsek, Federal Cumhuriyetin
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AB'ye üyeliği için �FİKİRLER DİZİSİNDE '  öngörülen ve Vasiliu ile
üzerinde anlaştõğõmõz koşullara uymayõ kabul etmekteyim. Fikirler Dizi-
sinin 92. paragrafõnda şöyle denilmektedir:

�Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelikle ilgili konular üzerinde
tartõşõlarak anlaşmaya varõlacak ve varõlan bu anlaşma ayrõ referan-
dumlarla iki toplumun onayõna sunulacak."

Denktaş, mektubunda, bu görüşe bağlõlõğõmõzõ yinelemekte ve ilke o-
larak, AB üyeliğine karşõ çõkmamaktadõr. Buna karşõn Rum lideri Klirides,
şimdi, soruna kapsamlõ bir çözüm bulunmadan, AB üyeliğinin Kõbrõs Türk
tarafõnca da desteklenmesini ve böylece yaptõklarõ başvurunun müzakeresi-
nin tamamlanõp Avrupa Birliği kapõlarõnõn bu sahte devletin adõ altõnda
Rumlara açõlmasõnõ istemekte, bunda õsrar etmekte, Türk tarafõyla başka
hiçbir konuyu görüşmeyeceğini tekrarlayõp durmakta ve üstelik hiç çekin-
meden AB üyeliğinin gerçekleşmesi ile HELENİZMİN Kõbrõs'ta zafere ula-
şacağõnõ açõklamaktadõr.

DEMOKLES'İN KILICI

AB'nin, 1999 Aralõk ayõnda, Helsinki'de Türkiye'nin üyeliğe aday
ülke olarak kabulü kararõnõn son paragrafõnõ Kõbrõs konusuna ayõrma-
sõ da aslõnda sorunun çözümünde yardõmcõ ve teşvik edici nitelikte de-
ğildir. Aksine, bir tehdit unsuru olarak düşünüldüğü söylenebilir. Çünkü,
Türkiye'nin AB üyeliğine aday ülke olarak kabul edilmesi ile Kõbrõs soru-
nunun çözümü ve Güneydeki Rum yönetiminin üyeliği konularõnõ birbiriyle
ilişkili kõlmakta ve böylece Ankara'nõn Kõbrõs'ta bazõ ciddi ödünler verme-
sini zorlamak niyetini açõğa çõkarmaktadõr.

Bilindiği gibi Türkiye ile ilgili Helsinki kararõnõn son paragrafõnda,
Kõbrõs'ta bir çözüme varõlmadõğõ takdirde, bunun Kõbrõs'õn AB üyeliği
için bir engel oluşturmayacağõ, fakat üyelik aşamasõna gelindiğinde
ilgili tüm faktörlerin de dikkate alõnacağõ belirtilmektedir. Bundan da
maksat, Kõbrõs sorununu Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde,
�DEMOKLES'İN KLICI' gibi kullanmak ve Ankara'yõ ödün vermeye zor-
lamak niyetidir.

Halbuki Türk tarafõ, adanõn tümünü temsil etmeyen Güney Kõbrõs'taki
de-facto Rum yönetiminin tüm Kõbrõs adõna söz söylemek hakkõna sahip
olmadõğõ gerçeğini dile getirmekte ve AB ile Rum Hükümetinin yaptõğõ ü-
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yelik müzakerelerinin hiçbir yasal dayanağõ olmadõğõ görüşünü, uluslararasõ
hukuk ve antlaşmalar çerçevesinde haklõ bir tez olarak ileri sürmektedir.

ÖZEL BİR DÜZENLEME

Türk tarafõ, müzakereler yoluyla Kõbrõs'taki iki halkõn ve iki yöneti-
min egemen eşitliğine dayalõ bir uzlaşma sonucu kurulacak yeni bir Kõbrõs
Cumhuriyeti'nin, belirli koşullar yerine getirildiği takdirde, AB'ye üyeliğine
karşõ değildir. Bu yönde birçok kez yinelenen açõklamalar, resmi bildiriler
vardõr. Nitekim 31 Ağustos 1998'de, Denktaş'õn açõkladõğõ önerilerde, AB
üyeliği konusunda belirtilen Kõbrõs Türk görüşü aynen şöyledir:

"Kõbrõs Konfederasyonu, iki tarafõn ortak mutabakatõ olduğu
takdirde, Avrupa Birliği'ne katõlõm politikasõ izleyebilecektir. Türki-
ye'ye, AB'ye tam üyeliği gerçekleşene kadar, özel bir düzenleme ile
Kõbrõs Konfederasyonu'na ilişkin olarak AB üyesi ülkelere tanõnan
tüm hak ve yükümlülükler aynen tanõnacaktõr."

Burada açõkça belirtildiği gibi AB üyeliği için önce adada konfederal
içerikli bir çözüme varõlmasõ gerekmektedir. Yani, önce Kõbrõs'taki iki
devlet esasõ dikkate alõnarak müzakereler yoluyla Kõbrõs sorunu çö-
zümlenecek; Kõbrõs dõşa karşõ bir, fakat içte iki devletten oluşan bir
statüye kavuşturulacak ve bu yöntemle gerçekleştirilecek birleşik Kõb-
rõs'õn AB üyeliği için gerekli çalõşmalar başlatõlacak.

Bu esnada Türkiye üyelik için hazõr değilse, Türkiye'nin üyeliği ger-
çekleşinceye kadar özel bir düzenleme ile, AB üyelerine, örneğin Yunanis-
tan'a Kõbrõs'ta tanõnan tüm hak ve yükümlülüklerin, Türkiye'ye de tanõnmasõ
istenecektir.

- Niçin?

-Çünkü, Türkiye'nin Kõbrõs'ta uluslararasõ hukuktan kaynakla-
nan yasal haklarõ vardõr. Kõbrõs'õn AB üyeliği ile, bu haklarõn ortadan
kaldõrõlmasõ veya sulandõrõlmasõ amacõnõ güden Bizans oyunlarõnõn önlen-
mesi gerekmektedir. Bu da, ancak yukarõda belirtilen bir düzenleme ile
mümkündür. İşte ancak o zaman, bütün bir Kõbrõs'õn üyeliği AB için baş
ağrõsõ olmayacaktõr; adada huzursuzluk ve çatõşma tehlikesi ortadan kalka-
caktõr; Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesi ve aynõ çatõ altõnda bütünleşme
süreci hõz kazanacaktõr.
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TAM BİR ALDATMACA

Rum Yönetimi lideri Glafkos Kliridis'in AB'ye üyelik müzakerelerine
Kõbrõs Türk tarafõnõn da katõlmasõ önerisi ise tam bir aldatmacadõr; bir Bi-
zans oyunudur. Kliridis'in amacõ, kendisinden direktif alarak üyelik müza-
kerelerini AB ile yürüten heyette Kõbrõslõ Türklerin de yer almasõnõ sağlaya-
rak Güneydeki yasadõşõ Rum hükümetini Türk tarafõnõn da resmen tanõdõğõ-
nõ kanõtlamaktõr.

Kliridis'in bu art niyetli çağrõsõ karşõsõnda Denktaş haklõ olarak şunu
sormaktadõr:

"Kõbrõs Heyetine Türkler eşit sayõda da katõlsa, hatta heyet başkanõ
da olsa, bu heyet kimin emrinde olacak, kimden direktif alacak, kimin
heyeti olacaktõr?"

Bu karma heyetin, Kõbrõs Hükümeti olarak tanõnan, fakat sadece
Rumlardan oluşan Hükümetin ve yönetimin heyeti olacağõ ve sadece onlar-
dan direktif alacağõ aşikârken, ortada iki halkõn uzlaşmasõ, anlaşmasõ sonu-
cu ortaya çõkan bir yeni Kõbrõs Cumhuriyeti ve her iki tarafõn katõlõmõ ile
oluşacak merkezi bir Kõbrõs Hükümeti henüz oluşmadan, Kõbrõslõ Türklerin,
adanõn tümünü temsil ettiğini iddia eden Güneydeki yasa dõşõ Rum Hükü-
meti heyetinde yer almasõ, 40 yõldan bu yana elde edilen tüm hak ve
kazanõmlarõmõzõ, özgürlüğümüzü ve siyasi eşitliğimizi, egemenliğe dayalõ
ulusal varlõğõmõzla devletimizi inkâr etmek anlamõna gelmez mi?

AZINLIK KONUMU

Bir çözüm olmadan, AB üyelik müzakereleri sürecinde Rum heyetine
katõlmak, Kõbrõs Türklerinin Batõ Trakya Türk toplumu gibi, Rum-Yunan
Cumhuriyetinde basit bir azõnlõk konumuna düşmesini peşinen kabullenmek
demektir.

Ne yazõk ki Yunanistan'õn Türkiye'den çok önce, 1981 yõlõnda AB ü-
yeliğine kabulü, Türk-Yunan ve Türk-AB ilişkilerinde çok daha avantajlõ
konuma girmesine büyük bir olanak, önemli bir fõrsat yaratmõştõr. AB için-
de kararlarõn oybirliği ile alõnmasõnõn her üye ülke için yarattõğõ VETO
hakkõnõ Yunanistan Türkiye aleyhinde birkaç kez kullanmõş, bu sayede
AB'nin Türkiye'ye gerek gümrük birliği, gerekse aday ülke olmasõ nede-
niyle yapmasõ taahhüt altõna alõnmõş mali yardõmlarõn yõllarca gerçekleşme-
sini önlemiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi ve Türkiye'nin adaylõğa
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kabulü sürecinde sürekli olarak Kõbrõs ve Ege sorunlarõnõ kendi lehine a-
vantajlar sağlamak için şantaj nitelikli davranõşlarla birer koşul haline ge-
tirmeye büyük çaba göstermiş ve bunda şimdilik kõsmen de olsa başarõlõ
olmuştur.

CİDDİ BİR UYARI

Bu gerçeklere son makalelerinden birinde dikkat çeken Londra Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Prof. Clement DODD, Rum-Yunan ikilisinin,
Güney Kõbrõs'õn, Avrupa Birliği üyeliğini gerçekleştirmek bunu tüm adanõn
üyeliği şeklinde kabul ettirmek suretiyle bir taşla iki kuruş vuracaklarõnõ
belirtmekte ve şöyle demektedir:

"Eğer Güney Kõbrõs AB üyeliğine kabul edilirse, AB üyesi bir ülke
olarak topraklarõnõn bir kõsmõnõn yabancõ bir devlet tarafõndan işgal e-
dilmiş olduğunu ileri sürerek, AB'nin bu hususta birşeyler yapmasõ, ör-
neğin Türkiye'ye yaptõrõmlar uygulamasõ çağrõsõnda bulunabilir. Bu du-
rum ise, Türkiye'nin gümrük birliğini terketmesi ve ceza olarak üyelik
statüsünü kaybetmesiyle sonuçlanabilir. İşte o zaman Türkiye'de siyasi
bir kargaşa yaratõlabilir."3

Prof. Dodd, bu hususa dikkat çektikten sonra, daha da ciddi bazõ olasõ
gelişmelere değinmekte ve şu önemli yorumda bulunmaktadõr:

"AB içinde bir gelecek yaratmaktan vazgeçmek, tarihi bir siyasi he-
vesin (ambition) sonu olacaktõr. Fakat Kõbrõs Türklerini gözden çõkaran
(satan) herhangi bir hükümet ayakta kalamaz. AB ile ortaya çõkan zor-
luklar, Ankara'da milliyetçi ve İslamcõ siyasi partileri iktidara getirir. Bu
da, Batõnõn petrole dayalõ önemli çõkarlarõnõn bulunduğu Orta Doğu ile
Hazar denizi bölgesinde, ayrõca Orta Asya'da Türkiye'nin bir istikrar
faktörü olma arzusu ve kapasitesini ciddi şekilde kõsõtlayacaktõr.

Böyle bir durumda, Türkiye ve Yunanistan arasõndaki düşmanlõğõn
azalmasõ da beklenemez. Üstelik, hayal kõrõklõğõ ve asabiyet, Kõbrõs'ta ve
Ege'de, Doğu Akdeniz'deki barõşõ tehdit edici olaylara da pekâlâ yol aça-
bilir."

Kõbrõs'ta kalõcõ ve adil bir çözüme varõlmasõ, ancak AB'nin tuttuğu
yanlõş yoldan dönmesi ve Rum liderliğine, �bir anlaşma oluncaya kadar
                                                          
3 Dodd, Prof Clement, The World Today, March 2001, s.18-19.
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Kõbrõs'õn üyelik sürecinin dondurulacağõ' mesajõnõn verilmesi ile hõz ve iv-
me kazanabilir.

Bu görüşün doğruluğunu kanõtlamak gayet basittir. AB'nin, Kõbrõs'õn
üyelik müzakeresinin ancak çözümden sonra gündeme gelebileceğini bil-
dirmesi, söylediğimizin haklõlõğõnõ doğrulamak için yeterli olacaktõr. AB
bunu yaptõğõ takdirde, Kõbrõs'õn üyelik başvurusuna ilişkin aldõğõ yanlõş ka-
rarlarla işlediği çok ciddi, çok vahim hatalarõ düzeltmiş ve Kõbrõs'ta kalõcõ
bir çözümün yolunu açmõş, uzlaşma sürecini hõzlandõrmõş olur.

BEDELİ AĞIR OLACAKTIR

Yok böyle yapmaz da, �süreç başlamõştõr, artõk durdurulamaz' gibi
hiçbir inandõrõcõlõğõ olmayan sözlerle, Kõbrõs Türk Halkõnõ 1960 Cumhuri-
yeti'nin kurucu ortağõ olarak elde ettiği statüden ve uluslararasõ hukuka da-
yalõ siyasi eşitlik, egemenlik ve güvenlikle ilgili haklarõndan yoksun bõrak-
mak amacõna yönelik yasa ve ahlâk dõşõ Bizans oyununa bizi kurban et-
mekte direnirlerse, bunun sonuçlarõnõ iyi hesaplamalõdõrlar. Çünkü işte o
zaman, adanõn bugünkü bölünmüşlüğünü pekiştirmiş ve KKTC'nin
Türkiye ile, en azõndan Rum kesiminin AB ve Yunanistan'la entegras-
yonu ölçüsünde bütünleşmesini adeta empoze etmiş olacaklardõr.

Böyle bir sonuç, hem AB-TC, hem de AB-Kõbrõs Rum kesimi arasõn-
da sorunlarõn kat kat artmasõna neden olacak, bölgede gerginliği daha da
körükleyecektir. Batõ Avrupa ve AB, herhalde böyle bir sonuca varmak ni-
yetiyle yola çõkmõş değildir. Belki de, sonuçlarõnõ iyi hesaplayamadan,
Rum-Yunan ikilisinin oyununa gelmişlerdir. Başlattõklarõ hatalõ ve tehlikeli
sürecin, belki de Kõbrõs sorununun çözümüne yardõmcõ olacağõ propaganda-
sõna kapõlmõşlardõr. Belki de TC-AB Gümrük Birliği pazarlõğõ esnasõnda
Türkiye'nin elindeki kozlarõnõ kullanmasõnõ önlemek, pazarlõk gücünü, Kõb-
rõs'õn üyeliği konusunu gündeme getirerek zayõflatmak ve böylece Ankara'-
yõ bazõ olup-bittilerle baş başa bõrakmak stratejisi olarak bu yola başvur-
muşlardõr.

Ama bu yanlõş davranõşõn, uluslararasõ hukuku hiçe sayma per-
vasõzlõğõnõn, mutlaka AB için de bir bedeli olacaktõr. Ortadoğu'da,
Kafkaslar da, Balkanlar da ve nihayet dünyada gelişmekte olan duru-
ma ve yer alan olaylara dikkatlice bakmak ve Türkiye'deki siyasi ge-
lişmeleri biraz akõllõca ve iyice izlemek, ne dediğimizin anlaşõlmasõ için
yeterlidir.



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayõ : 10, Yõl : 2001

14

KKTC'nin Avrupa uygarlõğõna, kültür ve yaşamõna yakõn ve yatkõn
küçük, fakat başõ dik, aydõn, uzlaşõcõ ve barõşçõ Türk halkõnõn büyük ço-
ğunluğundan çok samimi duygularla ve tam bir açõk kalplilikle yükselen
seslere, uyarõlara kulak vermesi ve hukukun üstünlüğüne saygõ göster-
mek erdemine sahip olduğunu AB'nin kanõtlamasõ zamanõ gelmiştir.


