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Giriş  

Kıbrıs, Türkiye için jeopolitik önemi olan bir ada. Tarih boyunca da Anadolu’ya egemen olan 
devletler, kendi güvenlikleri bakımından Kıbrıs’ı kontrol altında bulundurma gereğini duymuşlar-
dır. Türklerin Kıbrıs’la ilişkisi, ilk kez 1200’lü yıllarda Anadolu Selçukluları zamanında başlamış; 
1571 yılında da ada, Türklerin kontrolüne geçmiştir. Bu tarihten itibaren de 300 yılı aşkın bir süre 
Türkler’in hakimiyeti altında kalmıştır. 

1878 yılında İngiltere’nin Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması koşuluyla 
Kıbrıs, geçici olarak İngiltere’ye devredilmiş, fakat ada hukuken Osmanlı Devletine bağlı kalmaya 
devam etmiştir. 1914 yılında İngiltere, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin içinde bulun-
duğu zor durumdan yararlanarak adayı ilhak etmiştir.  

Kıbrıs’ın İngilizlerin kontrolüne geçmesiyle birlikte Yunanistan, 18 Ekim 1828 tarihinde İngiltere, 
Rusya ve Fransa'ya bir nota vererek, resmen ilk kez Enosis fikrini ortaya atmış ve adanın kendisine 
bağlanmasını istemiştir. Bugün için de geçerli olduğu görülen Enosis politikasının başta gelen hedefi, 
Rum egemenliğinde tüm Kıbrıs’ta hakim olacak bir Rum Cumhuriyeti’nin kurulması ve Türk halkının 
azınlık statüsüne düşürülmesidir. Nihai hedef ise, adanın Yunanistan’a ilhakıdır. Rum kesiminin, bu 
amacı gerçekleştirme yönündeki çabaları adada yaşayan iki halk arasında gerilimin ortaya çıkmasına 
yol açmış; daha sonra bu gerilim artarak iç çatışmalara dönüşmüş ve Birleşmiş Milletlerin nezdinde 
çözüm aranan bir sorun haline gelmiştir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan’a bağlan-
mak isteyen Kıbrıs Rumları, self determinasyon parolasına sarılarak 26 Eylül 1950 yılında Kıbrıs mese-
lesini Birleşmiş Milletlere götürmüşlerdir. Bu tarihten sonra Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) 
nezdinde çözüm aranmaya başlamış ve giderek daha karmaşık bir hal almıştır. 

İki halk arasında artan gerilim devam ederken, Rumların savunduğu Enosis ve Türklerin sa-
vunduğu “taksim”e karşı bir orta yol olarak, adanın bağımsızlığı fikri doğmuştur. Bu fikrin, İngilte-
re, Yunanistan, Türkiye ve Amerika tarafından benimsenmesinin ardından 1958 ve 1959 yıllarında 
imzalanan sırasıyla Zürih ve Londra Antlaşmalarıyla Kıbrıs’ta, iki halkın ortak egemenliğinde ve 
yönetiminde olan iki toplumlu bir Cumhuriyet doğmuştur 

Ancak bundan kısa bir süre sonra Rumların adayı Yunanistan’a ilhak etme isteklerinden kay-
naklanan sorunlar baş göstermiş, adada gerilim giderek tırmanmıştır. Rum kesimi Yunanistan’ın 
desteğiyle adada darbe yaparak 1974 yılında adayı Yunanistan’a bağlamak üzere harekete geçmiş-
ler, ancak bu girişim, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyetini kuran anlaşmalara dayanarak garantörlük 
hakkının bir gereği olarak adaya müdahale etmesiyle başarısızlıkla sonuçlanmış ve adanın kuzey 
kesimi Türklerin kontrolüne geçmiştir. 

Türkiye’nin adaya müdahalesinden bir yıl sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş ise de, 
Rum tarafının federasyonu kabul etmemesi ve bu konuda yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi, 
1984 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Ancak 
bu durum, diğer devletler ve BM’nin tepkisini çekmiş ve kabul görmemiştir Bu tarihten itibaren de, 
dış dünyanın iki kesime bakışı eşit olmamıştır ve gelişmeler, Rum kesiminin lehine olmuştur. 
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18 Kasım 1983’te de BM Güvenlik Konseyinin 541 sayılı Kararı ile üye ülkelere KKTC’nin 
ilanını tanımama çağrısı yapılmasıyla, KKTC sadece Türkiye tanınmıştır. Bugün de bu durum, 
değişmemiştir. Pakistan ve Bangladeş, KKTC’yi tanıdıklarını açıklamışlarsa da daha sonra, ABD 
ve İngiltere’nin baskıları ile bu kararlarından vazgeçmişlerdir. Halbuki Güney Kıbrıs, Türkiye hariç 
tüm BM ve dünya ülkeleri tarafından tanınmaktadır. Üstelik Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çok sayıda 
ambargo ile karşı karşıya bırakılmıştır. Uygulamadaki bu çifte standart, yaklaşık 40 yıldır devam 
etmektedir. 

Bugün adanın kuzeyinde 1984 yılında kurulan ve Türkiye dışında BM ve dünya devletlerince 
tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adanın güneyinde ise, Türkiye hariç BM ve 
dünya ülkelerce tanınan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vardır. Öte yandan iki tarafa uygulanan 
çifte standartın diğer bir göstergesi de, Kıbrıs sorununu çözülmeden Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birli-
ği (AB) tarafından adanın tümünü temsilen "Kıbrıs Cumhuriyeti" adı altında 2004 tarihinde tam 
üyeliğe kabul edilmesi olmuştur. 

Günümüzde Kıbrıs sorununa çözüm, BM çerçevesinde aranırken sorunun giderek daha karma-
şık bir hale geldiği görülmektedir. 1990 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin adanın tamamını 
temsilen AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunmasıyla soruna yeni bir boyut eklenmiş, sorun adeta 
Avrupalılaşmıştır. Üstelik Kıbrıs sorunun çözümü için Türk politikasının temel parametrelerinde 
önemli değişikliklere gidilmesine rağmen bu sonuç ortaya çıkmıştır. Türkiye, KKTC'de yapılan 24 
Nisan Referandumunda Annan Planı'nı lehine sonuç alınması ve çözümün sağlanması yönünde 
yoğun çaba sarfetmiştir. Yapılan referandum sonucunda Türk tarafından Annan Planına %65 ora-
nında 'evet' oyu çıkarken, Rum kesiminden %76 oranında 'hayır' oyu çıkmıştır. Ancak referandum 
sonrası yaşanan süreç Türk tarafı açısından hayal kırıklığı yaratmıştır. Zira AB, G.Kıbrıs’ı adanın 
tümünü temsilen "Kıbrıs Cumhuriyeti" adı altında 1 Mayıs 2004 tarihinde tam üyeliğe kabul ede-
rek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), çözüme 'hayır' demesine rağmen ödüllendirmiştir. Gü-
ney Kıbrıs’ın AB’ye üye olmasıyla birlikte, AB’nin eski üyesi Yunanistan’la her zaman olduğu 
gibi ortak ve değişmeyen stratejilerini izlemeye devam etmişlerdir. Böylece Kıbrıs sorunu, Türki-
ye-AB ilişkilerinde de önemli sorun alanı haline gelmiştir. 

AB tarafı, katılım müzakerelerinin Kıbrıs şartına bağlı olduğunu dolaylı olarak ima etmeye 
başlamış, Aralık 2006 tarihinde toplanan AB Zirvesi'nde müzakere fasılları arasında oldukça kritik 
olan sekiz fasıl askıya alınarak müzakerelerin akıbeti Kıbrıs sorununa bağlanmıştır. Bu gelişmeler-
den güç alan G.Kıbrıs, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosunun açılması yönünde çağrısı-
na rağmen, 23 ve 24. fasılların açılmasını bloke etmiştir. 

Bugün gelinen noktada Kıbrıs meselesinin kronik bir sorun olma yönünde hızla ilerlediği gö-
rülmektedir. Kıbrıs giderek daha fazla güç mücadelesine sahne olan bir bölge haline gelirken, aynı 
zamanda giderek daha fazla aktörün yer aldığı bir sorun alanı olmaktadır. Başlangıçtan beri taleple-
rinden taviz vermeyen ve bu konuda istikrarlı politika izleyen Güney Kıbrıs’ın elindeki kartları, 
Yunanistan’ın desteğiyle iyi oynadığı görülmektedir. 

Uzun yıllardır Kıbrıs sorunun çözümü amacıyla iki tarafın pek çok defa bir araya gelmeleri 
sağlanmış ise de bugüne kadar kalıcı bir çözüm bulunmasında başarı sağlanamamıştır. En son ola-
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rak 2013 yılı Şubat ayında Türk ve Rum tarafları arasında başlayan görüşmeler, aynı yılın Ekim 
ayında G.Kıbrıs’ın çekilmesiyle kesintiye uğramıştır. Ama Yaklaşık iki yıl aradan sonra geçtiğimiz 
hafta 15 Mayıs 2015 tarihinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth 
Eide’nin ev sahipliğinde yeniden başlamıştır. Umuyoruz bu görüşmeler sonlandığında, ada da kalı-
cı bir çözüme varılabilir. 

Derneğimiz, konunun önemi nedeniyle Ankara Üniversitesi ile işbirliği yaparak 22 Mayıs 
2014 tarihinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı eski müsteşarı Ergun Olgun, Türk Tarafı-
nın Eski Müzakerecisi Prof. Dr. Kudret Özersay, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. 
Fatih Tayfur ve İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kıvanç Ulusoy’un katılımıyla Kıbrıs sorunu-
nun konun hem uygulamadan hem de akademik camiadan uzmanlarca tartışılması amacıyla bir 
panel organize etmiştir.“Kıbrıs Sorununun Çözümünde Beklentiler” başlıklı bir panelde, mevcut 
durumda Kıbrıs sorunun kaynakları nelerdir?; Bugüne kadar niçin bu sorunun çözümünde başarıya 
ulaşılamamıştır?; Kıbrıs sorunun çözümünde tarafların yaklaşımları nedir?; Yeni başlayan müzake-
re sürecinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çıkarlarını koruyan nasıl bir strateji izlenmelidir? ve 
Mayıs ayının ikinci haftasında resmen başlatılan müzakerelere ilişkin beklentiler nelerdir? soruları-
na cevap aranmaya çalışılmıştır. 

Söz konusu panelde yapılan konuşmaların deşifresini gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Av-
rupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı lisansüstü öğrencileri Ayşegül Uç-
kun ve Önder Karagöz’e; kitapçığın basıma hazırlanmasını ve kapak tasarımının gerçekleştirilme-
sini sağlayan başta Koray Seçkin olmak üzere, Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.’den Ömer Candan 
ve Musa Gündoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıbrıs meselesinin ve çözüme ilişkin gelişmele-
rin, Kıbrıs sorunu deyince ilk akla gelen isimler tarafından tartışıldığı ve uzun yıllar sorunun çözü-
mü için masaya oturmuş bir ekibin deneyimlerini ve çözüme ilişkin önerilerini de içeren kitapcığın 
Kıbrıs meselesine ilgi duyanlara çok yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Temmuz-2015 / Ankara 
Prof. Dr. Belgin Akçay 





 

 

Birinci Bölüm 

KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜM SÜRECİNDE BEKLENTİLER 

Oturum Başkanı: Dr. Akın ALPTUNA1  

Değerli hocalarımız, değerli öğrenciler, değerli konuklar, Kıbrıs’la ilgili bu önemli panele 
hoşgeldiniz diyorum. Biraz evvel hocamız Belgin Hanım ve Rektör Yardımcımız yaptığı konuşma-
larda panelistlerin hepsini tanıttılar. Bunun yanında yapacağı konuşmaların konularını da söyledi-
ler. Dolayısıyla bu konuda bana fazla bir iş düşmüyor. Yalnız şunu vurgulamak istiyorum, gerçek-
ten bugün şanslıyız çünkü Kıbrıs konusunu öteden beri takip eden, Kıbrıs konusuyla son derece 
yakından ilgili, değerli çalışmaları bulunan hocalarımız yanında; Kıbrıs görüşmelerinde bizzat yer 
alan değerli görüşmecilerimiz de bu panelde yer alıyor. Dolayısıyla konunun her yönünü tartışma 
imkanı bulacağız. Bunun yanında, panelistlerimiz konuştuktan sonra, Dışişleri Bakanlığımız eski 
müsteşarı Kıbrıs’ta daha önce görev yapan, Büyükelçi Ertuğrul Apakan’a da söz vereceğim. Ve bu 
konuşmaları tamamladıktan sonra toplantıya katılan arkadaşlarımız da sorular sorabilecek ve paneli 
bu şekilde kapatacağız. Her konuşmacıya 15 dakika söz vereceğim; dolayısıyla düzenli bir şekilde 
gitmek durumundayız. Bana gelince, ben de bir parça bazı konular üzerinde kısaca durmak istiyo-
rum panelin başında. Ben buradaki öğrenciler gibi üniversiteyi, fakülteyi bitirdikten sonra Dışişleri 
Bakanlığı’na girdim. Girdiğimde 60’lı yılların ortasıydı. 40 küsür sene çeşitli merkezlerde dışarıda, 
içeride görev yaptıktan sonra emekli oldum. Tabi bu çerçevede, Londra’da büyükelçilik yaptım, 
başlıca işlerimden birisi Kıbrıs konusuydu, Birleşmiş Milletler’de görev yaptım her gün Kıbrıs 
konusu gündemdeydi ve devamlı Rumlarla, Yunanlılarla sürtüşmeden, cevap hakkı kullanmaktan 
neredeyse bıkmış vaziyete gelmiştik. Bunun yanında Avrupa Birliği’nde görev yaptım; Kıbrıs ko-
nusu her zaman gündemdeydi. Fakat en önemlisi hemen savaş sonrası, 74 sonrası Kıbrıs’a tayinim 
çıktı. Meslek hayatımın en heyecanlı, en öğretici bir dönemini yaşadım.  

Şimdi panelistlere söz vermeden, önemli gördüğüm -40 yıllık deneyim içerisinde- bazı konula-
rı da vurgulamak istiyorum. Birincisi, diyorlar ki soğuk savaş bitti, işte iki Almanya birleşti, Kıb-
rıs’ta da birleşsinler. Bir kere Kıbrıs’ta iki tane farklı toplumun, halkın olduğunun bilincinde olmak 
zorundayız. Yani birisi Türkçe konuşuyor, diğeri Rumca; birisi Ortodoks, birisi Müslüman; birisi-
nin bayrağı farklı, diğerinin bayrağı farklı; birisi ta Yunanistan’ın uzantısı, diğeri Anadolu’nun 

uzantısı. Yani ırk, kültür, dil; her bakımdan birbirinden farklı iki toplum var. Bu iki tarafın tarih-
ten kaynaklanan talepleri var. Bu taleplere “Historical Claims” diyorlar. Bugün Filistin’le İsrail 

arasındaki sorun da benzer bicimde tarihten kaynaklanan taleplerle ilgili bulunmaktadır. Bu 

tip sorunları çözmek son derece zordur.  

                                                                          
1
 Dr. Emekli Büyükelçi. 
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Söz konusu tarihsel taleplerle ilgili başka bir örnek daha vermek istiyorum. Amerika'daki Or-
todoks Kilisesinin başı olan Yakavos 1979 yılı Eylül ayında bir yabancı dergiye verdiği mülakatta, 
kendisine yöneltilen bir soruya aynen şu cevabı veriyor: “savaş sonrasının gerçekçi politikacılarına 
inanmıyorum, bir gün gerçekleşeceğine inandığım hayallerim olmasa yaşayamam. Bir Hristiyan 
olarak Allah’a ve 12 Ada’nın 500 yıl yabancı işgalinden sonra Yunanistan’a dönüşünde Allah’ın 
yardımına inanıyorum. Sizin Bizans hayali denilen şeyden neden vazgeçeyim. Türklerden hoşlan-
mıyorum, onlar da benden hoşlanmıyor. İstanbul’un, Anadolu’nun Türklere ait olduğunu sanmıyo-
rum. Anadolu’da nehirler gibi Yunan kanı akıtılmıştır; 100 yıllardır orada Yunanlılar şehit edilmiş-
tir. Ne Brant’ın ne Kissinger’ın, ne başkasının gerçekçilik politikasına inanmıyorum. Allah’ın ger-
çekçilik politikasına inanıyorum. Bir zamanlar Yunanistan’a ait olan yerlerin tekrar Yunanistan’a 
döneceğine Allah’a inandığım gibi kaniyim. Nefes aldığım sürece Tanrı Amerika’yı korusun, Tanrı 
Yunanistan’ı korusun, Tanrı Bizans hayalini korusun diye yakarmaktan geri kalmayacağım.” Bu 
fanatik yaklaşım karşısında KKTC'deki müzakerecilerimize kolaylıklar diliyorum. 

Konuşmama son vermeden önce önemli gördüğüm bir iki hususa daha değinmek istiyorum. 
Bunlardan birisi, Lozan Antlaşması ile Kıbrıs dahil Türk-Yunan ilişkilerinde bir denge kurulmuş 
olmasıdır. Kıbrıs’ın Türkiye açısından askeri, siyasi, iktisadi ve stratejik önemi bulunmaktadır. Bu 
dengenin daima gözönünde tutulması gerekmektedir. Diğer önemli bir konu, Kıbrıs’ın Türkiye ve 
Yunanistan'ı ve adadaki iki tarafı aşan boyutunun bulunmasıdır. 1964 yılında Amerika Cumhur-
başkanı Johnson'ın Türkiye'yi tehdit eden mektubu ve ülkemize ABD tarafından uygulanan silah 
ambargosu hala hafizalardadır. Keza Rusya da Ortodoks Kilisesi çerçevesinde sorunla yakından 
ilgilidir. Avrupa Birliği’nin de malum yaklaşımları  bilinmektedir. Bu konularda detaya girmek 
istemiyorum. 

Bugün Kıbrıslı Türkler adada yıllarca süren mücadaleden ve zorluklardan başarı ile çıkmış ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurmuşlardır. Bunda büyük emeği geçen başta Sayın Denktaş 
olmak üzere tüm yetkilileri minnetle anıyor, aramızda olan müzakerecilere de başarılar diliyorum. 

Şimdi ilk konuşmacı olarak sayın hocamıza söz vermek istiyorum. Geçmişten Geleceğe Akde-
niz’i Düşünmek: Hegemonya mı Yönetişim mi. Sayın Doç. Dr. Fatih Tayfur, lütfen. 
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I. GEÇMİŞTEN GELECEĞE DOĞU AKDENİZ’İ DÜŞÜNMEK: HEGEMONYA MI, YÖNETİŞİM Mİ? 

M. Fatih Tayfur2 

Değerli yöneticiler, büyükelçiler, bilim insanları, öğrenciler: Öncelikle hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bana burada fikirlerimi açıklama olanağı veren Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine ve özellikle Belgin Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum.  

Dünya büyük ölçekli tarihsel bir değişim döneminden geçiyor.  

Bunun sonucu olarak Doğu Akdeniz’in anlamı ve tanımı bölgesel aktörler için de değişmekte-
dir. Bu çerçevede Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Karadeniz ve Kafkasları da içine alan bir bölge ola-
rak düşünülmektedir.  

Bu bölgeyi ben “Geniş Doğu Akdeniz” bölgesi olarak tanımlamaktayım. Bu bölge Başbakan 
Sayın A. Davutoğlu’nun, bir akademisyen olarak, Türkiye’nin “stratejik derinlik” bölgesi olarak 
adlandırdığı coğrafyayla da aşağı yukarı örtüşmektedir.  

Sayın Davutoğlu Türkiye’yi bu bölgede “düzenleyici motor olarak görmektedir. Yaşanmakta 
olan uluslararası değişim çerçevesinde bu bakış değişime Türkler tarafından verilen bir tepki olarak 
düşünülebilir. Sayın Davutoğlu’nun çalışmasında Türkiye’nin bir nevi “düzenleyici motor” olarak 
bu bölgenin merkezine konulması “global ve bölgesel değişim açısından” anlamlı bir değerlendir-
medir.  

Diğer taraftan uluslararası ortamdaki değişim süreci içerisinde bu bakışın bölgeye yönelik de-
ğerlendirmeler içerisinde alternatif bir değerlendirme olduğu, diğer aktörlerin bölgeye yönelik fark-
lı değerlendirmelerin de olabileceği düşünülmelidir. Bir başka deyişle, bölgede potansiyeli olan 
diğer aktörlerin bölgede ‘tek başlarına’ ya da ‘işbirliği içinde’ farklı “düzenleyici motor” alternatif-
leri olarak ortaya çıkabilecekleri ve bu alternatiflerin entellektüel düzeyde geliştirilip, uygulanabi-
lirliklerinin modellenebileceği de gözönünde tutulmalıdır. 

Bugün burada Doğu Akdeniz bölgesi için böyle bir entellektüel değerlendirmeyi tam olgun-
laşmamış haliyle de olsa bir alternatif bakış olarak değerli görüşlerinize sunmaya çalışacağım.  

Bu çerçevede benim bölgede “düzenleyici motor” rolünü üstelenecek aktörlerim Türkiye, Yu-
nanistan ve Kıbrıs olacaktır. Ayrıca, bu düzenleyici motor rolünü oynamak herhangi bir şekilde 
hegemonya kurmak olarak değil, bu bölgede bu üç ülkenin ortak liderlik üstleneceği bir yönetişim 
biçimi oluşturmak olarak algılanmalıdır.  

Bugün, bir uluslararası siyasi iktisat düzeni oluşturulmasında liderliğin işbirliğine dayanan bir 
yönetişim biçimi olarak inşaa edilebileceği anlayışı vurgulanıp bunun en optimal biçimde nasıl 

                                                                          
2
 Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 
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gerçekleştirilebileceği üzerinde çalışılıyorsa, benzeri bir anlayışın ve çalışmanın Doğu Akdeniz’in 
bölgesel aktörleri arasında tartışılmasının da mümkün olabileceğini düşünüyorum.  

Bu ortak zeminde buluşulup, düzenleyici motor rolünü üstlenen bir Türk-Yunan-Kıbrıs yöneti-
şimi oluşturulduğu takdirde, ülkelerin kendi kimliklerini koruyarak, “işbirliği içinde rekabet” anla-
yışının bölgesel düzeyde Doğu Akdeniz coğrafyasında da geliştirilebileceğini ön görmekteyim.  

Ayrıca bunun gerçekleşebilmesi için tarihsel bir zemin, ortak ve ortak olmayan iktisadi-siyasi 
yaşanmışlıklar ve düzenler de mevcuttur. Bizans ve Osmanlı İmparatorluk sistemleri aslında kendi 
dönemleri içerisinde birer yönetişim sistemleri olarak düşünülebilir.  

Bugün, ulus-devlet’in hala önemli olduğu bir çağda belki de “yönetişim fikrini”nin önündeki 
önemli bir engel böyle bir hedefin uygulayıcı aktörler tarafından benimsenip içselleştirilebilmesi ve 
uygulama için başlangıç adımlarının cesaretle atılabilmesidir.  

1. Tarihsel Gözlemler  

Benim Geniş Doğu Akdeniz Bölgesine tarihsel gözlemlerimden birisi bu bölgenin hem Bizans 
hem de Osmanlı İmparatorluklarının siyasi-iktisadi etkinlik ve nüfuz alanları olduğudur. Bu çerçe-
vede eğer bizler kendimizi Osmanlı bakiyesi olarak görüyorsak, Yunanlıları ve Rumları da, aynı 
şekilde Bizansın bakiyesi olarak kabul etmek durumundayız. Bu durumda eğer Türkler Doğu Ak-
deniz bölgesinde bir “stratejik derinlik” görüyorlarsa, aynı stratejik derinliği tarihsel perspektiften 
Bizansın bakiyesi olan Yunanlılar ve Rumlar da görebilir.  

Bir diğer tarihsel gözlemim ise, ne zaman aktörlerden biri bölgede tek başına “hegemonik bir 
yapı, bir derinlik” oluşturma çabasına girse ve bu hegemonik proje ne kadar anlaşılır ve iyi tasar-
lanmış da olsa, projenin pek de başarılı bir biçimde sonuçlanmadığını görürüz.  

Bunun nedeni belki de tarihsel olarak bölgede hegemonyanın değil daha çok, açık ya da kapalı 
bir ortaklık anlayışından doğan ve çağının özellikleriyle uyumlu bir liderlik yönetişim biçiminin 
bölgenin toplumsal yapısına ve siyasi-iktisadına uygun düşmesidir.  

Bu hegemonik girişimlerden örnekler vermem gerekirse ilk olarak Yunanistan tarafından oluş-
turulmuş ve uygulanmış hegemonik bir proje olan Megali İdea’ın 20. yüzyıl versiyonunu gösterebi-
lirim. Baktığınız zaman Geniş Doğu Akdeniz bölgesi, Yunan Büyük ülküsünün, yani Megali İdea-
nın, 20.yy başında oluşturulan versiyonuyla coğrafi olarak örtüşmektedir. Megali İdea, Asya ve 
Avrupa olarak iki kıtadan ve Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi, İyon Denizi ve Marmara olarak da 
beş deniz den oluşan bir coğrafyayı kapsamaktadır.  

Yunanistan’ın tek başına oluşturduğu “hegemonik” bir proje olan Megali İdea siyasi-iktisadi 
bir coğrafyayı tanımlamaktaydı. Ve Geniş Doğu Akdeniz Bölgesi bu projenin stratejik derinliğini 
oluşturuyordu. Gerçekleşmesi halinde Türkleri ve diğer halkları dışlayarak, bu bölgede yaşayan 
Yunanlılara ve Rumlara üst düzeyde iktisadi, siyasi ve sosyal refah ve güvenlik vaadediyordu.  

Megali İdea gerçekten başarılı bir şekilde oluşturulmuş bir projeydi. “Serbest Ticaret” ilkesinin 
dünya ekonomisinin temel prensip ve hedefi olduğu bu dönemde Geniş Doğu Akdeniz Bölgesi 
Yunan/Rum tüccar kolonilerinin emperyal ve uluslararası ticareti ellerinde tuttukları bölge idi. (Se-
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lanik, İzmir, İstanbul, İskenderiye, Trabzon, Odessa vd.) Bunlar dünya ticaretinin merkezindeki 
diğer Yunan/Rum tüccar kolonileri ile de temas halinde tüm bölgeyi modern dünya ekonomisine 
entegre eden çok önemli unsurlardı. Yani Yunanlılar için Megali İdea oluşturmanın maddi ve meş-
ru temelleri fazlasıyla mevcuttu. Ancak eksik olan bu projenin içerisinde Türklere hiç bir yer ve-
rilmemesiydi. Türkler tamamıyla dışlanmışlardı.  

Küçük Asya Felaketi olarak nitelendirdikleri ve Anadoluda Türklere yenildikleri 1922’ye kadar 
Yunanlılar/Rumlar bölgede iktisadi, siyasi ve kültürel hegemonya kurmaya ve bölgeyi 19.yy. Liberal 
siyasi-iktisat medeniyeti ile bütünleştirme, modernleştirme misyonunu üzerlerine almışlardı.  

Ancak dışlanmış Türkler bu projeyi kabul etmeyerek tepki vermiş 1922 savaşının sonunda ve 
1923’te Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla bu hegemonik proje çökmüştür. Bunun da ötesinde 
aynı medeniyet misyonunu edinmiş Türkler bölgede Yunanlılara ortak olarak ortaya çıkmışlardı.  

Kıbrıs adasıyla birleşme fikri ise 1950’liyıllardan itibaren bölgede bir diğer küçük çaplı Yu-
nan/Rum hegemonik projesi olarak ortaya çıkmış, Türkler yine bölgede bir aktör olarak dışlanmış-
lardır. Ancak bu yeni hegemonik proje de Yunanistan ve Rumlar için 1974’te bir başka hayal kırık-
lığı ile sonuçlanmıştır. 

1974’ü takip eden yıllarda Türklerin bölgede kazanmış oldukları üstünlük Yunanistan ve ulus-
lararası toplum tarafından bölgede bu kez Türklerin hegemonik proje oluşturacağı bir potansiyel 
olarak algılanmıştır. Bu algı çerçevesinde bu kez Yunanistan ve Rumlar, Türklerin kendilerini böl-
gede ikincil bir aktör haline getirmelerine izin vermemek için bütün iç ve dış imkan ve araçlarını 
başarılı bir şekilde kullanarak tepki vermişlerdir. Bu durum Türk dış politikasının ve dış ilişkileri-
nin önüne o günden bu yana en önemli engellerden biri olarak çıkmaktadır.  

Şimdi sizlere henüz tam olgunlaşmamış haliyle Doğu Akdeniz’de oluşacak böyle bir yönetişim 
modelini, biraz da tarihsel yaşanmışlıklara göndermeler yaparak bugün ve yarına yönelik gözlemle-
rimle birlikte değerlendirmeye çalışacağım.  

2. Doğu Akdeniz için gözlemler ve hayaller  

Uluslararası siyasi iktisat düzeni 1990lardan beri geniş ölçekli tarihsel-yapısal bir değişim sü-
reci içerisindedir. Bu süreç bölgedeki aktörlerin güç konumlarını ve potansiyel işbirliği olanaklarını 
yeni baştan tanımlamaktadır.  

Bugün Ortadoğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasları kapsayan bölgede Türkiye ve Yunanistan 
belki de Bizans ve Osmanlıdan gelen tarihsel ve ırsi refleksleriyle bölgesel rakipler olarak “aslan 
payını kim alacak” meselesi üzerinde inişli çıkışlı bir yarış içerisindedirler. Her iki ülke de bölge-
deki nüfuz alanlarını mümkün olduğunca genişletmeye çalışmaktadırlar.  

Bu süreçte Kıbrıs Adası ve Ege Denizi öncelikli olarak iki ülke arasındaki bu rekabette çok 
önemli iki stratejik coğrafyayı oluşturuyor.  

 Ege Denizi, Balkanlar, Karadeniz ve Kafkasya’da yaratılan zenginliğin dünya pazarlarına 
ulaşmasında hayati öneme haiz bir su yoludur. 
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 Kıbrıs Adasının bulunduğu D.Akdeniz coğrafyası Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asyanın zen-
ginliklerinin dünya pazarlarına ulaşmasında gerçek ve potansiyel olarak çok önemli bir coğraf-
yadır.  

Kıbrıs ve Ege Denizi böylelikle zenginliğe açılan ve zenginlik akışını kontrol eden çok önemli 
iktisadi-siyasi coğrafyalar olarak karşımıza çıkmaktalar. Bu durum Türkiye ve Yunanistan için 
bölgedeki kendi yetki alanlarının sınırlarını çok önemli bir konu haline getirmektedir.  

Bu noktada, bölgedeki en önemli siyasi-iktisat meseleleri ise “enerji”, “taşımacılık” ve “güven-
lik” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asyadan (ve belki de Kıbrısın 
kendinden) dünya pazarlarına aktarılacak enerji için önemli bir coğrafya, terminal, liman ve enerji 
depolama merkezi olma potansiyeli taşımaktadır. Doğu Akdenize yakın çevresinden ulaşacak ener-
ji kaynaklarının, petrol ve doğal gazın, depolanması özellikle ileride önemli hale gelecektir. Büyük 
miktarlarda enerji taşınması, yeterli kapasite ve donanımda güvenli limanlara ve depolama olanak-
larına ihtiyaç duyacaktır. Hem liman, hem depolama hem de enerji güvenliğinin sağlanması açısın-
dan Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan işbirliği içerisinde önemli bir stratejik coğrafyaya sahiptir.  

Bunun da ötesinde Doğu Akdeniz açısından önemli bir nokta “deniz taşımacılığı” ve özellikle 
de deniz yoluyla enerji taşımacılığıdır. Şimdi Kıbrıs Adası çevresinde doğalgaz yataklarının bulun-
duğu haberleri bu meseleyi daha da karmaşık ve önemli kılmaktadır. Diğer taraftan enerjinin gü-
venli biçimde taşınıp dünya pazarlarına ulaşması meselesi, bölgede her türlü enerji güvenliğini ve 
bu güvenliği kimin sağlayacağını önemli bir konu haline getirmektedir.  

Böyle bir ortamda enerji bağlantılı zenginlik yaratacak birtakım başka faaliyetler ve istihdam 
alanları da açılacaktır. Örneğin, enerji ile ilgili faaliyetler için işlevsel terminal limanların kurulma-
sı bu alanda uzman sigorta ve bankacılık faaliyetlerinin gelişmesine, deniz ve deniz taşımacılığı 
hukuku alanında uzmanlık gerektiren iş alanlarının artmasına yol açacaktır.  

Ayrıca, enerji, taşımacılık ve güvenlikten elde edilecek zenginlik bölgede banka ve diğer fi-
nans kuruluşlarına aktarılarak, kredi haline dönüşüp üretim alanına yatırım sermayesi olarak dö-
nebilecektir. Hatta Doğu Akdeniz’de bu yolla yaratılan zenginliği işleyecek, kredilendirecek, 
uluslararası piyasalarla bağlantılı bir finans merkezinin bölgede kurulması da mümkün olabile-
cektir.  

Bulundukları ortak coğrafya, ellerindeki olanaklar ve uzmanlaşma alanları dikkate alındığında 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs enerji, taşımacılık ve güvenlik alanlarında üretilecek zenginlikten 
bölgede öncelikli olarak faydalanabilecek en önemli aktörler ve tamamlayıcı iktisadi faaliyetlerin 
doğal birer merkezi olabileceklerdir.  

Ancak bu resim içerisinde Kıbrıs’ın ve Ege’nin bölgede Türk-Yunan/Rum rekabetinde en 
önemli yetki çatışmalarının olduğu coğrafyalar olduğu önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Meseleye Kıbrıs adasından baktığımızda ise belkide en çarpıcı nokta Ada’da her iki tarafında 
kabul ettiği tek ve etkili bir siyasi otoritenin bulunmayışıdır. 
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3. Fantastik bir öneri 

Tüm bunlardan sonra, şimdi burada, Megali İdea “hegemonik projesinin” sonlanmasından yak-
laşık bir asır sonra, bir akademisyenin bir ekzantrik düşüncesini, bir fantazisini dile getirmek istiyo-
rum. Kendi içerisinde siyasi-iktisadi tutarlı bir proje olan Megali İdea’yı bu kez Türkler, Yunanlı-
lar/Rumlar elele, kendi mukayeseli üstünlüklerini kullanarak, işbirliği içerisinde Yeni Megali İdea 
olarak, yeni bir ortak büyük ülkü olarak, üç ülkenin ortak bölgesel yönetişim stratejisi olarak hayata 
geçirebilirler.  

Yeni Megali İdea’yı gerçekleştirmek için başlangıçta, daha önce belirtilen “Enerji”, “Taşıma-
cılık” ve “Güvenlik” alanlarında siyasi-iktisadi bir işbirliği önerilebilir. Bu üç alanda birbirlerinin 
mukayesli üstünlüklerini destekleyerek, bölgede siyasi-iktisadi ve sosyal refah düzenine bir başlan-
gıç yapabilirler. Örneğin Türkiye, Yunanlıları ve Rumları deniz taşımacılığında desteklerken, Yu-
nanlıların ve Rumların aynısını hava ve kara taşımacılığında Türkler için yapması beklenebilir. 
Diğer taraftan Türkiye bölgede güvenliği üretip Yunan/Rum gemicilik şirketlerine ayrıcalık tanır-
ken, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye birbirlerini tamamlayan ve birbirlerine bağımlı enerji boru hattı 
projeleriyle kendilerini bölgede güvenli enerji terminalleri ve nakil merkezleri haline getirebilirler. 

Bir sonraki adımda gerçekleşecek muhtemel bir güven ortamında üç ülke de işbirliğine giderek 
herkesin yararına çalışacak bir finans merkezini o tarihteki en uygun coğrafyada kurmayı deneyebi-
lirler.  

Bu fantazi gelecekte Doğu Akdenizin resmini değiştirecek bir yönetişim sistemi için başlangıç 
noktası olarak düşünülebilir. Bölgenin uzak ve yakın geçmişinin siyasal- iktisat sistemi bir bütün-
lük arzetmektedir. Türk, Yunanlı ve Rumların da refah içerisinde bir gelecek şansı bu bütünlüğün 
yeni tarihsel koşullar ve çevre içerisinde, zamana uygun biçimde yeniden kurulup, çalışabilir bir 
siyasi-iktisat yönetişim alanı yaratılmasında yatmaktadır.  

Devam etmekte olan uluslararası değişim böyle bir devrimsel değişime fırsat sağlamaktadır. 
Ancak tabii ki böyle bir devrimsel başlangıç aktörlerin bu fırsatı değerlendirmelerine bağlıdır.  

Biz akademisyenler zaman zaman fantaziler, ekzantrik fikirler üretiriz. Ancak bugünün 
ekzantrik düşüncelerinin, fantazilerinin yarının geniş şekilde tartışılan fikirlere dönüşmemesi için 
de bir neden yoktur. Bazen uygulayıcı aktörler bu fikirlerin karşısında dursa dahi, tarihin kontrol 
edilemeyen akışı uzun dönemde yerleşik, değişmez denen yapıları değiştirebilme gücüne sahiptir. 
Bunun için belki de kararlılık, sabır ve zamana ihtiyacımız vardır.  
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II. DOĞU AKDENİZ’DE GÜÇ MÜCADELESİ VE KIBRIS SORUNU 

Kıvanç ULUSOY3 

Konuşmamı içerik itibarıyla dörde böldüm. 

Tabi birazdan Sayın Ergun Bey ve Sayın Kudret Özersay, bize detaylı bir şekilde müzakerelerin 
nasıl gideceğini anlatacaklar. Ben bu konuya hiç girmeyeceğim. Ama biraz son dönemde kamuoyu 
yoklamaları açısından Kıbrıs’taki durumu da ele almak niyetindeyim. Ardından Avrupa Birliği politika-
ları açısından Kıbrıs’a nasıl bakıldığını kısmen değerlendireceğim ve son olarak da bölgedeki son dö-
nemdeki stratejik değişimler açısından Kıbrıs’a nasıl bakmak durumundayız bu konuda görüşlerimi 
sunacağım. Konuşmamı bu şekilde bölümlendirmemin sebebi, Kıbrıs meselesinin sadece jeopolitik 
mesele değil aynı zamanda algılarında içerisinde olduğu bir mesele olmasıdır.  Çünkü Fatih Bey etraflı 
bir şekilde hegomanya projelerini anlattı. Bu bağlamda aslında projelerin altlarınıın belirlenmesinde 
coğrafya tabi belirleyici.  Şimdi 2004 sonrası dönem üzerinde duracağız. O dönemin üzerinden çok 
zaman geçti. Şu anda bulunduğumuz nokta 2015 yılı ve Kıbrıs konusundaki bazı tartışmaları değerlen-
direbilecek yeterli zaman geçmiş gibi görüyor. Bazı argümanların artık ayakta durması mümkün değil. 

Ek olarak bazı tartışmaların artık yeni bir zemine oturduğunu görüyoruz. Şimdi ben hızlıca 2004 
sonrası dönemde üç kamuoyu yoklamasında neler çıkmış onlardan biraz bahsedeceğim. Dinleyiciler 
açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler 2007 yılında benim ilk kez gördüğüm 
en ciddi kamuoyu yoklamasını yaptı. Bin kişilik bir örneklem üzerinden yapılan kamuoyu yoklamasın-
da Türklere ve Rumlara sorular sorulmuş. Rumlar da Türkler de, geçiş noktaları açıldıktan sonra iki 
bölge arasında geçişler normalleşti demişler. Fakat bu kamuoyu yoklaması, ilişkilerin pek de normal-
leşmediği gösteriyor. Geçiş noktaları açıldıktan sonra karşı tarafa ilişkin fikirlerin de herhangi bir deği-
şiklik olup olmadığı taraflara sorulduğunda, Rumların %41’i ve Türklerin %69’u fikirlerinde değişiklik 
olmadığını söylemiş. Diğer taraftan, birleşik bir Kıbrıs için toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinin kaçı-
nılmaz olup olmadığını konusundaki bir soruya ise Rumlar %52’si,  Türklerin %40’ı olumlu cevap 
vermişler. Fakat öngörülebilir bir gelecekte bir çözüm beklenip beklenmediği ilişkin soruya ise, Rumla-
rın %57’si , Türklerin %70’i çözüm beklenmedikleri cevabını vermişler.  

Buradan anladığım kadarıyla aslına bakarsanız 2004 sonrası özellikle Annan Planında Türkiye’nin 
ve Türk tarafının destek vermesi fakat planın Rumların reddedilmesinin arkasından Türk tarafı ciddi bir 
hayal kırıklığı yaşamış dolayısıyla Rumlara karşı 2004 öncesine göre aşırı olarak güvenleri sarsılmış 
durumda, bunu görüyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs’ın içerisinde tartışmalar açısından da anladığım kadarıyla 
2004 yılında yapılan referandumla ciddi bir kırılma gerçekleştirmiş. Yani Kıbrıs Türk toplumu, artık 
Rumlara daha az güveniyor. Son olarak diğer tarafa geçtiklerinde diğer toplumda ilişki kurup kurmadık-
ları üzerine sorusuna ise, Rumların %87’si, Türklerin ise %90’nı hiç ilişki kurmadıklarını ifade etmişler. 
Daha sonraki yapılan iki araştırma sonuçlarında da pek ciddi bir farklılık görünmüyor aslında. Karşı 
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tarafa geçmelerinin sebebi sorulduğunda ise Rumların büyük kısmı dini sebeple geçtiklerini, %35’i 
eskiden yaşadıkları yerleri görmek için geçtikleri cevabını vermişler.  İlk dönemde daha fazla geçmişler. 
Zaten 2004 sonrasında, daha sonraki araştırmalarda bu oran düşüyor. Türklerin %42’si alışveriş yapmak 
için ve keyfi vakit geçirmek için geçtiklerini söylemiş.  Bu BM’nin 2007’deki araştırmasının sonuçları. 
2008 yılında yapılmış başka bir araştırmayı görüyorum. Yine Brüksel’deki Avrupa Politikaları Çalışma-
ları Merkezi tarafından 2008 yılında yapılan ve 2009 yılını da kapsayan araştırma, Kıbrıs’ta Rumların 
%60’ı ve Türklerin %61’inin çözümden umutlarının olmadığını ortaya koyuyorlar. İki tarafta da ciddi 
bir umutsuzluk var 2008 yılında. Bununla birlikte iki kesimde de hem Rumlarda hem Türklerde sırasıy-
la %64 ve % 65 oranında tartışmasız bir şekilde 2008 yılında yeniden başlaması öngörülen müzakerele-
re bir destek var. Yani umutları yok iki tarafında ama var olan durumdan da memnun değiller. Dolayı-
sıyla bir toplumsal baskı var iki tarafın siyasi elitleri üzerinde de çözüm yönünde de ama umutsuzlar 
yine de.  

Ardından iki kesimde de biraz önce açıkladığım bu statükoya karşı bir alerji var onu görüyoruz. Ve 
ilk defa ciddi bir tartışma çıkıyor ‘Tayvanlaşma’. KKTC’nin orada var olacağı bir Tayvan gibi var ola-
cağı bu tabi Rumlar açısından korkulu rüya bir anlamda Kıbrıs Türkleri açısından da pek istenir bir 
durum değil ama kaçınılmaz bir durum olursa da kaçınılamayacak bir vaziyet var aslına bakarsanız. 
Şimdi daha sonradan 2010 yılında yapılan bir araştırmaya baktığımda yine hem Türk hem Rum ortak 
araştırması bu. Burada da yine ciddi bir tartışma var. Kıbrıs’ın Tayvanlaşması, Kosovalaşması yani 
farklı modeller tartışılıyor ama modellerin tamamı negatif modeller ve Kıbrıs sorununu çözülmez hale 
getirecek modeller ve yine mevcut durumun devamına imkan olmadığına dair ciddi bir beklenti var iki 
tarafta da. Dolayısıyla çözüm talebi var, fakat çözüme ilişkin umut azalmış. 

 Şimdi tercih edilebilir bir çözüm modeli olarak iki tarafta federal modeli görüyor. Fakat ilginçtir 
hem Kıbrıs Türkleri hem de Kıbrıs’ta yaşayan Rumlar açısından Federal modelin anlamı farklı. Şimdi 
şöyle bir durumdayız. Biz 1960’lardan itibaren ve 1960’ların sonlarından itibaren yapılan müzakereler 
iki toplum arasında devam ediyor. Türkiye göre İngiltere’nin de garantörlüğünde devam ediyor. BM 
çerçevesinde müzakereler devam ediyor. Fakat müzakerelerde tartışılan konuların halkın veya bu iki 
kesimde yaşayın insanların bunların nasıl olacağına ilişkin ciddi bir bilgileri yok çünkü ilginç bir bö-
lünme var. müzakereleri yapanlarla müzakereleri uygulayanlar arasında, dolayısıyla mesela 2004 Annan 
Planına ‘hayır’ denildiği dönemde, aslında çok iyi bir şekilde işlenmiş bir plan olarak karşılarına çıkan 
bir çözüm planı dahi gerçek olmaya yaklaştığı anda inanılmaz bir toplumsal tepkiyle karşılaşıyor. İki 
tarafta biz federal bir çözüm istiyoruz ama böyle bir federal çözüm istemiyoruz diyorlar. Burada da 
görüyoruz yine Kıbrıs Türklerinin yerleşim ve mal edinme konusunda kısıtlar getiren, iki tarafta da mal 
mülk açısından kısıtlamalar var hareket serbestisi açısından kısıtlamalar getiren ve 1960 Garanti anlaş-
malarında devamını öngörün bir federal modele tepki var. Rumların %72’si planı reddetti. Diyorlar ki 
bizim düşündüğümüz federal model böyle bir model değil tam tersine adada yaşayan herkese mutlak 
geçiş hürriyetinin mutlak mal edinme hürriyetinin de sağlandığı bir federal model. Ve garanti anlaşma-
larında rolü Türkiye’nin de rolü bu noktada gündeme geliyor. Onların dahil olmadığı bir federal model-
den bahsediliyor. Rumların kafasındaki model bu.  

Fakat Türkler içinde tam tersine bu model uygulanamaz bir federal model ama ikisinde federal 
modelden bahsediyor. Dolayısıyla ilginç bir şekilde biz mesela müzakerelerde belki olumlu bir sonuca 
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varacağız Annan Planı’nda varıldığı gibi fakat uygulamaya gidildiğinde veya toplumlar bunu yeterince 
algılamadığında veya uygulanamayacağı konusundaki beklentiler bir şekilde izah edilemediği durumda 
yeniden bir hüsranla karşılaşacaklar. Dolayısıyla en son kamuoyu yoklamasında özellikle gördüğümüz 
başka bir noktada yeni bir hayal kırıklığına iki tarafından pek hazır olmadığı, açıkçası istemedikleri 
dolayısıyla yani hali hazırdaki statükodan memnun değiller müzakereler yapılmasını istiyorlar. Tarafla-
rın konuşmasını sorunu çözmesini istiyorlar fakat sorunun çözüm niteliği iki taraf açısından da farklı 
algılanıyor ve gerçekten de sorunun çözülebileceğine ilişkin umutta yok. Çok paradoksal bir durum 
aslına bakarsanız kamuoyu yoklamalarında Kıbrıs da benim gördüğüm. Şimdi bu birinci sonuç. 

 İkinci konu, AB politikalarıyla alakalı. Yine global bir değerlendirme yapacağız. AB özellikle 
Türkiye’nin 1987’deki üyelik başvurusuna ve ardından Kıbrıs Rum kesiminin 1999’da üyelik baş-
vurusundan sonra AB politikaları sorunun bir parçası haline geliyor. Yavaş yavaş ciddi bir parçası 
haline geliyor ve biz bunu mesela 2004 öncesinde Annan planı gündeme geldiği şartta olumlu bir 
şekilde okuduk, sorun çözücü bir platform olarak gördük AB’yi. Görüldü daha doğrusu Türki-
ye’deki tartışmalar, o yöndeydi. Sorunun büyük ölçüde Avrupalılaşması sayesinde çözüleceği yö-
nünde bir beklenti vardı. Fakat bunun şurada altının çizilmesi lazım. AB hiçbir zaman çözümün 
tartışma platformu olmakta istemedi. Çözümünün tartışma ve çözüm platformu Birleşmiş Milletler 
olduğunu anlıyoruz. AB, Birleşmiş Milletlerdeki Annan Planı döneminde iyi hazırlanmış bu planı 
destekliyor, bir anlamda sahipleniyor. Fakat temelde AB, bu sorunun özünde bir parçası değil. Ta-
raflarda bunu böyle görmüyorlar. Mesela Türkiye uzun yıllar diyor ki 1987 den sonra bizim AB’ye 
yaptığımız resmi başvuru ertesinde  AB, Kıbrıs sorunu gündeme getirdi. 2004’e kadar asılana ba-
karsanız, Kıbrıs sorunun çözümü ve Türkiye - Yunanistan arasındaki ilişkileri AB, ayrı sepetlerle 
değerlendirilmesi gereken konular olarak görüyoruz. Türkiye’de o dönemde 1987’den 2002’deki 
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına kadar aslında böyle bir ayırıcı politika izliyoruz, anlatabiliyor 
muyum? Burada birazdan son hükümet politikalarına da geleceğim, ama 2002 den sonraki dönem-
de Türkiye politikası, aslında Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesiyle Kıbrıs sorununun çözümünü 
aynı sepete koyuyor. Bu da tabi Türkiye’deki siyasi liderlik ve çözümün bu şekilde sağlanabileceği 
yolunda beklentiyle alakalı. Şimdi burada diğer önemli bir nokta AB’nin rolü ve AB’yle ilgili tar-
tışma açısından. İlginç bir şekilde, şu an çok daha net anlıyoruz o yüzden zamanın geçmesi faydalı 
olmuş bizim için özellikle Ukrayna’daki olaylar, Doğu Akdeniz’de yeni enerji kaynaklarının keşfe-
dilmesi, Doğu Akdeniz’de AB’nin bir aktör olarak kendini göstermesi, özellikle Arap baharı sonra-
sında veya gösterememesi neyse. Biz Avrupa Birliği’nin genişleme politikasını hep bir Avrupalı-
laşma, çözüm, yumuşak gücün yayılması, yönetişimin artması yayılması şeklinde okuduk. Bunu 
hiçbir zaman o zamanki özellikle plana karşı olanlar -Denktaş ve çevresi de dahil olmak üzere- 
bunu böyle okumadılar ve Türkiye’deki bir kesim de bunu böyle okumadı; tamamen stratejik ola-
rak meseleye baktı. Fakat Türkiye’deki tartışma hem Türkiye’nin Planı desteklemesi 2002 sonra-
sında hem KKTC’de hükümet değişikliği, Denktaş’ın görece gücünün azalması ve kamuoyundaki 
tartışma özellikle Kıbrıs Türk kamuoyunda da plana yönelik olumlu bakış açısı büyük ölçüde bu 
işin AB düzeyinde, Avrupalılaşmasıyla çözülebileceği yönündeydi. Bunun stratejik tartışması gün-
demde değildi. Bu bir anlamda Fatih Hoca’nın bahsettiği o hegemonik söylemlerin biraz da çatış-
masıyla alakalı, aslında oradaki o dönemde ciddi bir şekilde –biz şimdi daha rahat görebiliyoruz- 
ne AB’nin genişlemesini, ne de sorunun çözümüne ilişkin ortadaki planı biz olumsuz bir plan veya 
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bize stratejik kayıplar getirecek bir plan olarak okumadık gerçekten. Fakat Ruslar okumuş. Bunu 
hem Ukrayna’daki durumda görüyoruz hem Kıbrıs’taki durumda görüyoruz. Özellikle dünya siya-
seti ve bölgeye etkileri açısından bakıldığında, anladığımız kadarıyla uluslararası sistemde şu anda 
biraz daha kristalize olmuş olan ve Doğu Akdeniz’de de kendini hissettiren güç mücadelesi aslında 
2000’li yılların ortalarından itibaren yavaş yavaş kendini gösteriyor, anlatabiliyor muyum? Dolayı-
sıyla AB’nin genişlemesini biz masum bir genişleme ve olumlu bir genişleme olarak okurken, Rus-
ya açısından bu böyle değilmiş; yani bunu görüyoruz veya yine bölgedeki diğer aktörler, İsrail de 
buna dahil. Şimdi bir de tabi Avrupa Birliği’nin sonuç olarak çözüme etkisi; çözümü getiriyor mu, 
çözümü olumlu mu etkileyecek, çok kullanılan lafıyla çözüm için iyi bir katalizör mü değil mi tar-
tışması var. Burada gördüğümüz zaman içerisinde tam tersine Avrupa Birliği’nin çok da çözümü 
destekleyici olumlu etkisi, katalizör etkisinin olmadığı yönünde. Neden? Bunu da görüyoruz. Bir 
hafif, böyle bir yani aslında tartışmanın özünü gizleyici bir hegemonik söylem ortada. Aslında barış 
ve dostluğun yayılması, yönetişimin bölgeye yayılması şeklinde bir söylemle geliyor Avrupa Birli-
ği. Buna Avrupalılaşma diyoruz. Fakat bu tabi işin gerçek yüzünü büyük ölçüde çok kısa zaman 
sonra ortaya çıkan enerji meselesiyle Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik kaygılarıyla 
net olarak ortaya çıkan şeyini görmemizi engelledi. İkincisi, KKTC içerisindeki toplumsal gruplar 
arasındaki dengeyi değiştirdi. Yani bu bir anlamda Kıbrıs Türk siyasetinin iç dengesini bozdu bunu 
görüyoruz ve bu olumlu bir şekilde sorunun çözümüne yönelik bir bozma değil, tam tersine ayrış-
maları derinleştiren bir bozma. Ama nihayetinde 2004’teki referandum sonrasında AB’nin kendi 
üzerine düşen taahhütleri, yani Kıbrıs Türklerinin izolasyonuyla ilgili ciddi bir hamle yapamaması 
aslına bakarsanız Avrupa Birliği’nin sorun çözücü etkisinin de ne kadar sınırlı olduğunu ortaya 
koydu. Yani düşünsenize Kıbrıs Rumları ‘hayır’ diyor ve sorun çözülemiyor. Veya işte izolasyon-
ların kaldırılması yıllar alıyor ki çok büyük bir mali paketler çok büyük bir şeyler de değil.  

Üçüncü sonuç açısından konu, bölgedeki stratejik değişimler açısından değerlendirildiğinde – bi-
raz önce ona da girdim aslına bakarsanız- Avrupa Birliği’nin bölgede bir stratejik aktör olarak da 
olduğunu görüyoruz. Fakat burayı şimdi kısmen Türkiye siyasetiyle de ilişkilendirerek söylemek 
istiyorum. Biraz önce Fatih Hoca sadece Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ekseninden baktı olaya ama 
aslında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in diğer aktörleriyle olan ilişkileri hızlı bir şekilde bozuldu, 2004 
sonrası dönemde. Bir süre olumlu gitti ama özellikle Arap Baharı ve ertesinde, Türkiye’nin hem Su-
riye’yle hem İsrail’le hem Mısır’la bozulan ilişkileri o bölgede aslında Fatih Hoca’nın bahsettiği ciddi 
bir işbirliğini mümkün olmaz hale getirdi. Yani çok zorlaştırdı. Şimdi, bölgenin stratejik önemine 
biraz baktığımızda şöyle bir bölge; Doğu Akdeniz, çok uzun yıllar İpek Yolunun bitim noktası, niha-
yetinde çok uzun yıllar ciddi bir zenginlik yaratmış bir bölge, ticari zenginlik yaratmış bir bölge. 
Levant, ünlü bir bölge ve o bölgenin şehirleri gelişmiş şehirler. Avrupa’nın bir çok şehrinden daha 
gelişmiş şehirler aslında bakarsanız. Fakat bu bölge barış ve istikrar sağladığı zaman, bir hegemonik 
aktör veya güçlü bir aktör bölgeyi yönettiği zaman söz konusu olabiliyor. Bizans olmuş, Osmanlı 
İmparatorluğu olmuş ve ardından İngilizler olmuş. Fakat 20.Yüzyıl itibarıyla Doğu Akdeniz’deki 
istikrarsızlık, o bölgenin ekonomik potansiyelinin de geliştirilmesine engel olmuş. Ne var orada? 
Çöken bir imparatorluk var: İngiltere. 20.Yüzyıl başlarından itibaren İngiltere, yavaş yavaş bölgeden 
çekiliyor. Ardından 2. Dünya Savaşı sonrasında Arap-İsrail sorunu. Bölgede ticari hareketliliği öldü-
ren bir etkisi olmuş bunun. Ve halen öyle oluyor. Daha sonraki dönemde ise kaçınılmaz olarak biz 



20 Kıbrıs Sorununun Çözüm Sürecinde Beklentiler 

bunun etkilerini görüyoruz ve aslında bölgeye olan ilgi, bölgenin kendi ekonomik canlılığını yaratma-
sına imkan vermeyen sorunlarla dolu bir bölge olmuş. Lübnan’la benzer sorunlar, Kıbrıs sorunu bu-
nun bir parçası olmuş, Arap-İsrail meselesi bunun bir parçası olmuş. Dolayısıyla Doğu Akdeniz as-
lında çok uzun yıllar geliştirdiği zenginliği geliştiremez bir duruma gelmiş. 20.Yüzyılın Doğu Akde-
niz tarihi kısmen böyle. Şimdi yeni dönemde, tabi buna ilişkin hem soğuk savaş sonrası dönemde 
birtakım değişimler oldu, ama asıl son dönemde mesela çok da ciddi olmayan, çok da büyük enerji 
kaynaklarının keşfedildiği söylenemez. Özellikle İsrail’in açıklarında 2007 sonrasında ortaya çıkan 
doğal gaz kaynakları en ciddi kaynaklar. Veya Güney Kıbrıs açıklarındaki kaynaklar, son dönemde 
yine medyada çok tartışılan kaynaklar, çok da büyük kaynaklar değil. Fakat zaten kullanılabilmesi 
için de çok ciddi yatırımların gerektiğini biliyoruz. Fakat şimdi burada şöyle bir durum var. Burada 
sadece artık devlet aktörleri yok; aynı zamanda uluslararası finansal aktörler de var, uluslararası aktör 
olarak Avrupa Birliği de var, aynı zamanda petrol şirketleri de var. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’e bakı-
şımız bir noktadan sonra kaçınılmaz olarak başka aktörleri de işin içerisine çağırıyor. Bu anlamda 
Fatih Hoca’nın bahsettiği o yönetsel kapasitenin daha da geliştirilmesinin, en azından Türkiye açısın-
dan, gerekliliği var. Burada Türkiye’nin politikası ise, şimdi 2002 – 2007 arasındakinden giderek 
daha fazla sertleşen bir politika haline geldi. Türkiye ilk önce “çözümsüzlük çözüm değildir” dedi, 
Annan Planı’nı destekledi, Kıbrıs Türklerine de desteklemesi için destek oldu. Bu süreç içerisinde 
ardından Türkiye’deki hükümet uzun süre Annan Planı’nı önemli bir çözüm parametresi olarak ele 
aldı, Rumlar öyle istememesine rağmen. Ve bunu savundu. Kıbrıs Rumlarının biz Türkiye ile AB 
çerçevesinde müzakere ederek bu işi çözeriz, aslında bizim muhatabımız Kıbrıs Türkleri değildir 
şeklindeki politikasına da karşı çıktı ve sizin muhatabınız orasıdır dedi. Ve dolayısıyla yeniden soru-
nu tartışmasını kendi gerçek bağlamına, Birleşmiş Milletler bağlamına ve iki toplum arasındaki barış-
çıl birlikte yaşama bağlamına yönlendirdi. Bu anlamda Türkiye aslında, yani şu son dönem hükümeti 
açısından değerlendirildiğinde, ilk önceki değişim bir anlamda olumlu Avrupalılaşmacı veya “efen-
dimci yaklaşımından” yavaş yavaş daha Kıbrıs sorununu kendi öz ve stratejik bağlamında okumaya 
başladı. Bunda iki konu var. Birincisi tabi Türkiye’nin bölgesel güç olma şartlarından biri olarak da 
Doğu Akdeniz’deki güç kaybını engellemesi şeklinde okumaya başladı hükümet. Diğer yandan da bir 
ahlaki söylem var Türkiye açısından. Türkiye nihayetinde adadaki zenginliğin adadaki halkların ta-
mamının zenginliği olduğunu ifade etti. Dolayısıyla hem Kıbrıs Türkleri üzerindeki uygulanan izo-
lasyonların kaldırılması için uğraştı hem de doğalgaz ve enerji kaynaklarının geliştirilmesi sonrasında 
ortaya çıkabilecek zenginliğin Kıbrıs Türkleriyle paylaşılmadan olamayacağını savundu ve bunun 
için de gerçekten bir sert güç siyaseti izlemeye de başladı son dönemde. Benim gördüğüm kadarıyla –
son cümlem bu efendim, kusura bakmayın. Çok geniş bir şeyi “cover” etmeye çalıştığımın, burada 
ele almaya çalıştığımın farkındayım. Bu kadar zamanda kolay değil ama- son dönemde Türk siyaseti 
Doğu Akdeniz’in gerçek bağlamına oturdu. Yani sorunun doğasına doğrudan bu stratejik bağlamda 
bakmaya başladı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’de çözümün engeli Türkiye olacak demek istemiyorum 
ama Türkiye’nin çıkarlarını zedeleyebilecek herhangi bir çözüme Türkiye’nin karşı çıkacağını düşü-
nüyorum. Ama Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yönetsel kapasitesinin de azaldığını düşünüyorum 
çünkü o bölgede tek aktör biz değiliz bir; ikincisi Kıbrıs sorununun da tartışıldığı bağlam bence radi-
kal bir şekilde son dönemde değişmiş durumda. Teşekkür ederim. 
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III. KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE TARAFLARIN YAKLAŞIMLARI 

Kudret Özersay4 

Kıbrıs’tan sıcak bir gelişmeyle salonun havasını değiştireyim istedim. Kıbrıs’ta havalar çok sı-
cak hale geldiği için biz denize girmeye başladık, hepinizi beklerim Kıbrıs’a. Onu söyleyerek baş-
layayım hakikaten dün geldik bugün gidiyoruz ama kendi mezunu olduğum Ankara Üniversitesinin 
organize ettiği böyle bir toplantıya katılmaktan da gurur duyuyorum. ABKAD yetkililerine de Bel-
gin hocamıza da çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon yaptıkları için.  

Şimdi ortaya çıkan yani başlıkla ilgili olarak detaya girmeden önce daha yakın bir şeyden baş-
layalım. Şu anda hava, sanki yeni bir müzakere süreci başlıyormuş gibidir ama gözden kaçırılma-
ması gereken bir husus var. O da bu müzakere süreci aslında yeni bir müzakere süreci değil. 
2008’de başlayan bir müzakere süreci. Eylül 2008’de sayın Talat ile sayın Hristofyas’ın görevde 
olduğu dönemde başlayan bir müzakere sürecinin tekrar başlaması. Böyle dönem dönem gidiyor 
Kıbrıs müzakereleri, maşallah 1968’den beri de devam ediyor. Bu süreç 2008 Eylül’ünde sayın 
Talat ve Sayın Hristofyas arasında başladı. Ardından Rum tarafında birtakım gelişmeler olduktan 
sonra Kıbrıs Türk tarafında sayın Eroğlu göreve geldi. Ardından Eroğlu-Hristofyas görüşmeleri 
devam etti. Sonra sayın Eroğlu görevdeyken Hristofyas’ın yerine Anastasiadis seçildi. Eroğlu-
Anastasiadis görüşmeleri devam etti. Şimdi sayın Akıncı seçildi. Akıncı-Anastasiadis görüşmeleri 
devam edecek. Yani 2 liderle başlandı. İki liderin ikisi de gitti şimdi 2008’deki süreç bu ama o 
başlatan liderler yok. Şu anda varolan iki liderin belki bir ortak özelliği her ikisi de Annan Planı’na 
evet demiş olan, olumlu bakmış olan iki lider var masada şu anda. Sayın Anastasiadis ve sayın 
Akıncı, yalnız sayın Anastasiadis göreve geldikten sonra bu söylediği ‘evet’ten de biraz kaymaya 
başladı. ‘Evet’ demiştim ama o, o zamandı gibi bir yaklaşım ortaya koydu. 

 Müzakere sürecinde tarafların yaklaşımından bahsedeceğiz mademki gene bu günden başlaya-
lım. Bu 2008’de başlayan sürecin içerisinde zaman içerisinde tarafların uzlaşmaya vardığı bazı 
hususlar var. Ortak açıklamalar var. Bazı yayınladıkları deklarasyonlar var. Üzerinde uzlaşmaya 
vardıkları kağıtlar var. Soru şudur: İlk gündeme gelecek olan soru budur. Nerede kalmıştık? Soru-
sudur. Yani madem ki 2008 sürecidir bu, nerede kalmıştık. Hem prosedür itibarıyla nerede kalmış-
tık hem de öz itibarıyla nerede kalmıştık sorusu gündeme gelecek. Zaten gelmeye başladı. Prosedür 
itibariyle görüşmeler geçtiğimiz yıl al-ver aşamasında kesintiye uğramıştı, dolayısıyla al-ver aşa-
masında kalmıştık. İlk tartışma büyük bir ihtimalle burada odaklanacak. Çünkü Kıbrıs Türk tarafı-
nın al-veri zorlayan bir yaklaşımı olması gerekirken Kıbrıs Rum tarafı bir şeyleri elde edip al-vere 
ona göre girmeyi isteyecektir. Daha önce bunu yaşadık. Geçtiğimiz yıl görevde olduğum dönemde 
bu sıkıntıyı yaşadık. Çok ısrarcı olmamıza rağmen Rum tarafını bir türlü ‘al-ver’in içerisine soka-
madık. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki etnik uyuşmazlıklar ya da genel anlamda uluslararası 
uyuşmazlıkların çözümünde tarafların siyasi iradesi var mı yok muyu test etmenin en önemli yolla-

                                                                          
4
 Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2010-2012 ve 2014 yıllarında Kıbrıs Türk Tarafı Müzakerecisi. 
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rından bir tanesi müzakerede al-vere girmektir. Bir diğeri de referandum aşamasına gelmektir. Bu 
iki aşama biri yani dönem ortası sınavlarıysa bir tanesi final sınavlarıdır. İmtihandır bunlar yani. 
Test edersiniz gerçekten istiyor mu istemiyor mu? Çünkü eğer bir müzakere sürecinin içerisinde al-
ver yoksa ve sadece karşılıklı olarak pozisyon kağıtlarını değiştiriyorsanız ve birbirinize pozisyon-
larınızı ve argümanlarınızı aktarıyorsanız değil 50 sene 150 sene bile o müzakere devam edebilir 
ama al-ver varsa bu sürecin içerisinde o zaman tarafların siyasi iradesini test edebilirsiniz. Ve nite-
kim 2004’te biz Kıbrıs Rum tarafını çözüm yönünde siyasi iradeye sahip olup olmadığını imtihan 
edebilmiştik. Madem ki referandum aşamasında müzakere sürecini getiremiyoruz; o zaman en 
azından al-ver aşamasında Kıbrıs Rum tarafının buna sıcak bakıp bakmadığını değerlendirmek 
lazım.  

Bir diğer konu nerede kalmıştık? sorusu öz’e ilişkin olarak da önemli. Yani konuların özüyle 
ilgili olarak nerede kalmıştık? Kıbrıs Rum tarafı daha önce üzerinde uzlaşmaya varılan bazı konu-
lara itirazı var, onlardan kurtulmaya çalışıyor. Yani bazı konularda birazdan bahsedeceğim örneğin 
yargı’da yargı organlarında Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların eşit şekilde temsil edilmesi konu-
sunda uzlaşmaya varılmış durumda ve bir kağıda dökülmüş durumda. Yakınlaşma kağıdı bu. Kıbrıs 
Rum tarafı örneğin bunu değiştirmek istiyor. Yani üzerinde uzlaşmaya varılmış olan yakınlaşma 
kağıtlarının bir kısmında değişiklik yapmak istiyor Kıbrıs Rum tarafı. Dolayısıyla bu önümüzdeki 
günlerde müzakere sürecinde büyük bir ihtimalle masada tarafların yaklaşımları açısından bu konu 
gündeme gelecek. Yani nerede kalmıştık? Bugüne kadar anlaşılanlar masada mı istemediklerinizi 
beğenmediklerinizi çıkaracak mısınız? Beğendiklerinizi mi sadece alacaksınız? Burada kuşkusuz 
Kıbrıs Türk tarafının üzerinde durması gereken şey madem ki ortak rızayla bu kağıtlar oluşturuldu 
o zaman değişiklik yapmak istiyorsanız birlikte ortak rızayla bu değişikliği yapmamız gerekir vur-
gusunu öne çıkarması gerektiği kanaatindeyim. Prosedür açısından tarafların yaklaşımlarına baktı-
ğımızda gündeme gelecek hususlardan bir tanesi (ki gelmesi gerektiğini düşünüyorum). Bugüne 
kadarki biz müzakere süreçlerinde sadece bir kez referandum aşamasına o kritik eşiğe son aşamaya 
geldik. Ne zaman ki taraflar kendi aralarında bir yol haritasında anlaştılar adım adım müzakere 
içerisinde kimin ne zaman devreye gireceği al-verin ne zaman yapılacağı garantörlerin ne zaman 
devreye gireceği Birleşmiş Milletlerin rolünün ne olacağını içeren bir yol haritasına ne zaman ki 
anlaştık işte o zaman referandum aşamasına kadar gelebildik o da 2004 yılıydı. Şubat ayında iki 
liderin üzerinde uzlaşmaya vardıkları belgede bu türden bir yol haritasının olduğunu söylemek 
mümkün değil. Yani prosedür açısından metinde bir zaafiyet var. Dolayısıyla prosedür bağlamında 
Kıbrıs Tük tarafı büyük bir ihtimalle daha bir tanımlanmış ve yapılandırılmış bir müzakere sürecini 
talep eder olacak. Umarım öyle olacak. Kıbrıs Rum tarafı da büyük bir ihtimalle 2004’te yaşamış 
olduğu travmanın sonucunda ya da bunu bir travmaya dönüştürdükleri için Birleşmiş Milletler ha-
kemi olmasın, Birleşmiş Milletlerin aktif katılımına çok sıcak bakmayan Kıbrıslı süreç kavramını 
ön plana çıkaran yani Kıbrıs Türk lideri ile Kıbrıs Rum lideri kendi aralarında müzakere etsinler 
ama birisi müdahale etmesin bunun bir takvimi de olmasın müzakere sürecinin ucu mümkünse açık 
olsun. Eğer biz Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar olarak anlaşırsak zaten bu sorun çözülür. Ama 
bu şekilde bırakırsanız müzakere sürecini az önce bahsettiğim gibi bir 150 sene daha Kıbrıs müza-
kereleri devam edebilir. Bir yol haritası ortaya koymazsanız ucu açık bir biçimde müzakerelere 
devam ederse.  
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Dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılan bir ortak açıklamanın içerisinde ancak ve ancak iki liderin 
rızasını vermesi ve anlaşması ertesinde bir çözüm belgesi referanduma gidecek prensibinde anlaş-
malarına rağmen Birleşmiş Milletlerin rolünün ne olacağı da bu yeni süreçte belli değildir. Büyük 
bir ihtimalle de iki taraf bu konuda bir müzakere yapacaklar ve bu konunun netleştirilmesi gereke-
cek. Kıbrıs Rum tarafı 2004’e değin 2004 yılına değin yoğun bir biçimde uluslararası aktörleri bu 
sürecin içerisinde dahil etmeye çalışan taraftı. 2004’te referandumdan sonra uluslararası aktörleri 
dışarıda tutmaya çalışan ve Kıbrıslı süreçtir bu. Bırakın ikili lider uğraşsın diyen tarafa dönüştü 
ama yakın zamanda benim hissiyatım şimdi Anastasiadis sayın Anastasiadis bir taraftan NATO’ya 
sıcak bakan birisi olduğu için bir diğer taraftan uluslararası aktörlerin Kıbrıs Rum tarafı ile daha iyi 
ilişkiler geliştirebileceğini belki düşündüğü için sanki uluslararası aktöre biraz daha fazla sürece 
dahil olabilir eğilimine doğru kayıyor. Öyle bir görüntü var.  

Kıbrıs Türk tarafının nasıl bir tutum içerisine gireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ko-
nuların özü itibariyle tarafların yaklaşımlarına bakacak olursak ve prosedürü bir kenara koyacak 
olursak her şeyden önce yani altı tane başlık var altısına girecek değilim sadece dört tane konuyla 
ilgili olarak örnek vereceğim sırf somutlaşsın diye. Her şeyden önce bu dört başlıktan da önce bir 
ilke meselesi var. Sizi temin ederim bu ilke meselesi bir biçimde bir aşamada tartışılacak ve tarafla-
rın iki farklı pozisyonu var, o da şu. Kurulacak olan federal yapı ya da ortaklık 1960 Kıbrıs Cum-
huriyetinin yeni bir anayasayla aynen devamı mı olacak?; Bir uluslararası tüzel kişisi olarak bir 
devlet olarak aynen devamı yeni bir anayasayla devamı mı olacak? Ki bu esasen Kıbrıs Rum tara-
fının yaklaşımıdır. 

Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımı hayır yeni bir ortaklık kurulması gerekir. Bu yeni bir ortaklık 
olacak. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti olmayacak çünkü 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti öyle bir Cumhuriyet 
ki iki toplum anlaşamayıp tartıştıklarında toplumlardan sadece bir tanesi bütün adayı tek başına 
uluslararası alanda temsil edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir ortaklığa geri dönmek istemiyor Kıbrıs 
Türk tarafı ve başka bazı nedenlerle de. Önümüzdeki günlerde bu tartışma bir biçimde gündeme 
gelecek yeni unsur var bu konuda. 2004’te Annan Planı gündemdeyken Avrupa Birliği üyeliği ger-
çekleşmemişti. 1 Mayıs 2004’ten itibaren Kıbrıs Rum tarafı artık Avrupa Birliği’ne Kıbrıs Cumhu-
riyeti denen devleti üye yaptığı için bu konudaki ısrarını daha da artırarak devam edecektir çünkü o 
Katılım Anlaşmasını yapan Kıbrıs Cumhuriyeti devletidir uluslararası toplumun gözünde ve nez-
dinde. O yüzden bu bir biçimde aşılmak zorunda bunu bir kenara not etmekte yarar var.  

Dört tane temel konuya değineceğimi söyledim. Bunlardan birincisi, yönetim ve yetki payla-
şımı başlığıdır. Geleneksel olarak hep konuşulmuştur. Bunun içerisinde en önemli unsurlardan bir 
tanesi Federal yürütme ile bağlantılıdır ve siyasi eşitlik diye bir kavram var Kıbrıs müzakerelerinde 
siyasi eşitlik (politically equality). Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında da tanımı 
yapılmış olan bir şeydir. Siyasi eşitlik illâ ki sayısal eşitlik anlamına gelmeyebilir. Ki geldiği nokta-
lar da var. Ama her iki toplumun da iki toplumlu bir devlet oluşturulacağı için, her durumda 
temsiliyete ve karar almaya etkili katılımı içermek zorundadır. Kuşkusuz burada etkili katılımın 
nasıl olacağının müzakeresidir. Yapılan yani federal yürütmede federal yasamada federal yargıda 
hangi oranda temsil edilecek toplumlar mademki iki toplumlu bir devlet kuruyoruz ve hangi oranda 
kararların alınmasına katılacaklar veya katılabilecekler veya bir kararın alınmasını engelleyebile-
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cekler. Bunlar yaşamsal konular. Bunların detayına girildiğinde eşitliğin sayısal eşitliği de içereceği 
bazı kurumlar olacaktır bunlardan birisi de polistir. Bir diğeri de yargıdır. Az önce örneğini vermiş-
tim hem polis konusunda hem de yargı konusunda maalesef Kıbrıs Rum tarafı daha önce her dü-
zeyde eşit temsiliyeti kabul etmiş olmasına ve bunlar kağıda dökülmüş olmasına rağmen, şimdi bu 
konuda bunu sulandırmaya çalışan öneriler gelecek. Çünkü süreç kopmadan önce ben görevdeyken 
Ergun Bey de bilecektir buna ilişkin talepler gündeme getirmeye başlamışlardı. Bir örnek yargıda 
örneğin yabancı yargıç katılımı ile eşit temsiliyet durumunda karar alınamazsa yabancı yargıç katı-
lımı ile kararın alınması sağlanabilir metodunda anlaşmıştık. Şimdi yabancı yargıca karşı olduğunu 
söylüyor Kıbrıs Rum tarafı ve bir biçimde bu eşitliği sulandıracak bir modelle geliyor. Bu tartışma-
lar büyük bir ihtimalle yaşanacak söylemeye çalıştığım şey bu.  

Bir diğer konu, siyasi eşitliğin yerleşmiş ve bir Birleşmiş Milletler parametresi haline dönüş-
müş olmasına rağmen ve illâki sayısal eşitlik anlamına gelmiyor olmasına rağmen, kararların alın-
masında çok önemli bir şey bizim için Kıbrıs Türk tarafı için. Ama Kıbrıs Rum tarafının bu siyasi 
eşitlik kavramına karşı kullandığı ve sürekli altını çizdiği bir başka prensip var. O da işlevsellik 
(functionality). Ve ilginçtir 1960’larda dönemin Cumhurbaşkanı Makarios’un anayasayı değiştir-
mek için kullandığı argüman “mevcut anayasada devlet işlevsel değildir.” Argümanı idi ve işlevsel-
liği kazandırmak için 13 anayasa mahkemesi değişikliği yapmak gerekir önerisi ile gelmiştir. Bu 
kadar yıl geçmiş olmasına rağmen şimdi Avrupa Birliği’ne girdikten sonra Kıbrıs Rum tarafı de-
vam eden müzakerelerden benim en fazla duyduğum yani muhatabım Kıbrıs Rum müzakerecile-
rinden en fazla duyduğum kavram bu olmuştur. “ Kudret Bey siz bunu istiyorsunuz, ama şimdi iki 
tane kurum kuracağımıza bir Türk bir Rum bir kurum olsun daha işlevsel olur daha az para harca-
mak gerekir daha az zaman harcanır zaten Avrupa Birliği’nin içerisinde de işlevsellik önemlidir. 
Avrupa Birliği kurallarının çalışabilmesi açısından da böyle bir metodu uygulamak gerekir” yakla-
şımıyla gelmişlerdir. Bu, pek çok alana pek çok konuya yansıyacaktır diye hatırlatmak isterim. 
İşlevsellik meselesi, yeni başlayan süreçte de önemli unsurlardan bir tanesi olacaktır.  

AB üyeliğinden sonra özellikle. federal yürütmeyle ilgili olarak çok tartışmalar var başlangıç-
ta. Kıbrıs Türk tarafı da parlamenter sisteme yakın bir öneri ortaya koymuştur. Çünkü biz de zaten 
parlamenter sistem var. Rum tarafında da şu anda Başkanlık sistemi var. Rum tarafı Başkanlık sis-
teminde ısrar ediyor. Buradaki esas mesele, oluşturulacak olan Bakanlar Kurulunda ne kadar Bakan 
olacağı kadar kararlar alınırken bir toplumdan gelen bakanların kaçının buna katılması mümkün 
olacak ve aynı zamanda o toplumun seçtiği başkan ya da dönüşümlü başkanlıktaki başkan yardım-
cısı kararların alınmasına bir nevi veto yetkisine sahip olacak mı olmayacak mı tartışması var. Kilit 
nokta ne burada? Kıbrıs Türk tarafı bu devletin her iki topluma da ait olduğunun görülmesi anla-
şılması ve hissedilmesi için bir rotasyonun olması gerektiğini dönüşümlü bir başkanlık olması ge-
rektiğini savunurken Kıbrıs Rum tarafı bunun olabilmesi için ya o başkanlığın içinin boşaltılıp bir 
sembolik bir şeye dönüştürülmesi gerektiğini söylüyor ya da bu dönüşümlü başkanlığın demokratik 
meşruiyet temeli sağlanabilmesi için, bir toplumun seçmenlerinin diğer toplum temsilcisi seçilirken 
de oy verebilmesi gerektiğini yani çapraz oyun bir biçimde mümkün olabilmesi gerektiğini söylü-
yor. Ama biliyorsunuz sayı itibariyle arada bir çoğunluk azınlık meselesi altını çizerek söylüyorum 
statü itibariyle değil sayı itibariyle bir çoğunluk azınlık meselesi olduğu için böyle bir seçim mode-
line girdiğinizde ciddi anlamda Kıbrıs Türk tarafının iradesinin bu yürütmeye federal yürütmeye 
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yansımaması gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Federal yasamayla ilgili tek bir cümle 
söyleyip geçeyim detayını açabilirim sorular gelirse. Federal yasamada daha az uyuşmazlık var şu 
anda masada. Üzerinde uzlaşılan bazı konular var. Bir senato bir de temsilciler meclisinin oluşması 
söz konusu. Senatörlerin sayısı eşit olacak Türk ve Rumlar açısından. Ve belirlenen liste halinde 
belirlenen yetkiler var. Federal hükümetin yetkileri şeklinde sıralanmış pek çoğunda uzlaşmaya 
varılmış ama Rum tarafı AB üyeliği nedeniyle bunları genişletmeye çalışacak. Daha önce bunun 
örneklerini gördük.  
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IV. MEVCUT MÜZAKERE SÜRECİNDE UZLAŞIDA OLASI KATALİZÖRLER  

Mustafa Ergün Olgun5, 

Bazı Nesnel Gerçekler:  

Kıbrıs’ta olası bir anlaşmanın temel unsurları/parametreleri 1974 Türk müdahalesi sonrasında 
ortaya çıkan ve uzlaşı zeminini hazırlayan yeni koşullarda 1977 ve 1979 Doruk Anlaşmaları ile 
şekillenmiştir. Bu temel parametreler son olarak iki tarafın kabul ettiği 11 Şubat 2014 tarihli Ortak 
Açıklamada güncellenmiştir.  

11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklamaya göre Kıbrıs’ta siyasi uzlaşı için öngörülen hedef ada-
nın eşit siyasi sahipleri olarak iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitlik ve kurucu iki devletin eşit 
statülerine dayalı, egemenliğin iki toplumdan kaynaklandığı ve taraflardan her hangi birinin diğeri 
üzerinde yetki ve meşruiyet iddia edemeyeceği federal bir ortaklıktır.  

Ancak, 1977/79 Doruk Anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak sürdürülen müzakerelere 
rağmen 1963’ten beri devam eden Kıbrıs ihtilafında uzlaşıya ulaşılamamıştır.  

Bunun temel sebebi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 1974 Türk müdahalesi ve Do-
ruk Anlaşmalarından sonra da tüm adanın tek yasal temsilcisi olarak tanınmaya devam etmesi; 
hatta, tüm ada adına tek taraflı yapılan bir müracaat üzerine 2004 yılında (BM Kapsamlı Çözüm 
Planını reddetmelerine rağmen) AB üyesi yapılması; ve sonuçta mevcut statükodan siyasi anlamda 
yararlanmaları nedeni ile genelde Rum tarafının federal bir yapı altında yetki paylaşımına yanaş-
maması ve sonuçta “sıfır toplam” bir müzakere stratejisi izlemesidir.  

Bunun kadar önemli diğer bir sebep ise son zamanlara kadar farklı nedenlerle uluslara-
rası aktörlerin de kendi ulusal çıkarları bakımından mevcut statükodan yararlanmalarıdır. 

Değişmekte Olan Dış Etkenler:  

Ancak, son zamanlarda özellikle ABD ve Batı İttifakı içindeki bazı uluslararası aktörlerin ge-
rek küresel, gerekse Doğu Akdeniz bağlamında Kıbrıs sorununa bakışlarında bir farklılaşma mey-
dana gelmekte olduğu gözlenmektedir. 

Bunun başlıca sebeplerinin aşağıdakiler olabileceği söylenebilir: 

 Doğu ve Güney Akdeniz bölgesinde bazı hükümetlerin/devletlerin başarısızlıkları sonucu 
meydana gelen toplu ayaklanmalar, kamu düzeninin çöküşü, mezhep ve aşiret çatışmaları ve 
terörün bölgesel istikrar ve güvenliği (enerji, uluslararası ticaret) tehdit etmesi.  

 Doğu Akdeniz’de hidrokarbon keşfi ve bunun lanete dönüşerek Doğu Akdeniz’de yeni bir re-
kabet alanı ve istikrarsızlık yaratma riski, Kıbrıs ihtilafının bu riskin sinir merkezlerinden biri-
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ni oluşturması, Bölgede yatırım yapmak isteyen enerji şirketlerinin siyasi istikrar arayışı, Tür-
kiye’nin bölgenin en büyük enerji ithalatçısı olması ve Avrupa’nın enerji koridorlarından birini 
oluşturması, kaynaklardan optimum ölçüde yararlanmak için bölgesel işbirliği ihtiyacı.  

 Rusya’nın Sovyetler Birliği dönemindeki gücünü yeniden tesis etme arayışları.  

 Özellikle Suriye krizinden kaynaklanan nedenlerle Rusya’nın Akdeniz bölgesinde alternatif 
güvenli liman arayışları ve Ukrayna krizi konusunda AB içinde izlediği tutum nedenleri ile 
GKRY’nin “zayıf halka” olarak ortaya çıkması.  

 Avrupa’nın Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltma ve bu bağlamda enerji güvenliği bakımından 
Doğu Akdeniz’de istikrar ve potansiyel enerji kaynaklarını geliştirme arayışları. 

 Küresel olarak Çin’in yükselen ekonomik, mali, siyasal ve askeri gücü karşısında ABD ve bazı 
Batılı ülkelerin statülerini koruma, etki alanlarını toparlama ve rekabete hazırlanma arayışları – 
Çin’in “Asya Altyapı Yatırımları Bankası”nı (Asian Infrastructure Investment Bank–AIIB) kur-
masının II Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods Konferansında ABD etkisinde IMF ve Dün-
ya Bankası aracılığı ile kurulan dünya ekonomik düzenine tehdit olarak algılanması, PPP 
(purchasing power parity) hesaplamasına göre Çin ekonomisinin 2014 itibarı ile ABD ekonomi-
sinin önüne geçmiş olması, Çin’in $3.1 trilyon ulusal tasarruf havuzu ile (2013 rakamları) AIIB 
üzerinden küresel ham madde ve tüketim piyasalarında hakimiyet kurma girişimleri (sırasıyla di-
ğer ulusal tasarruf hacimleri: Hindistan $412 milyar, Rusya $400 milyar, Almanya $297 milyar, 
ABD $278 milyar).  

 Çin 7.4 milyon varil günde petrol ithalatı ile ABD’nin önüne geçmiş durumda (ABD günde 7.2 
varil). Bu Çin’in Orta Doğu’ya bağımlılığını artırıyor. Bu ise önümüzdeki dönemde bölge ül-
keleri ile diplomatik ve askeri angajmanını artıracak. Bu anlamda Çin ilk uçak taşıt gemisini 
denize indirmiş durumda. 

 Çin ve Rusya 11 Mayıs 2015 tarihinden başlayarak 10 gün süre ile ilk kez Akdeniz’de 9 savaş 
gemisinin katıldığı ortak bir tatbikat yapıyor. Tatbikatın amacı deniz ulaşımında güvenliği sağ-
lamak yeteneklerini geliştirmek. 

 Çin’in Güney Çin Denizindeki faaliyetleri. 

 ABD’nin tek başına küresel etkinliğini kaybetmesi, bölgesel güçlerle ittifaklar kurma ve onlar 
aracılığı ile denge ve istikrar kurma arayışları.  

İç Dinamikler: 

Statükodan etkilenme farkı ve buna bağlı olarak uzlaşı için öngörülen yetki paylaşımına ihti-
yaç derecesi (kar-zarar hesaplaması) bakımlarından Ada’da taraflar arasında ciddi bir uçu-
rum/asimetri bulunmaktadır. Tarafların motivasyon derecelerindeki bu büyük farklılık müzakere-
lerden bir sonuç alınmasını olumsuz etkilemektedir.  

Ancak, son zamanlarda kar-zarar hesaplarının dengelenmesine ve uzlaşı ortamının oluşmasına 
katkısı olabilecek bazı iç gelişmeler de yaşanmaktadır. Dış gelişmelerle birleştiği zaman bunların 
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müzakere sürecine olumlu bir katkı yapıp yapamayacağı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır. Bu 
gelişmelerin bazıları aşağıdakilerdir:  

 Güney Kıbrıs’ta hüküm süren ciddi finansal ve ekonomik krizden çıkış için siyasi istikrar ve 
yeni ekonomik fırsatlara ihtiyaç olduğu fark edilmeye başlanmıştır. Krizden çıkışın Kurtarma 
Paketleri ile mümkün olamayacağı, buna karşın bölgenin en büyüğü olarak Türk ekonomisinin 
sunduğu fırsatlar Rum toplumunda tartışılmaya başlanmıştır. 

 Yunan ekonomisinin ve kamu maliyesinin çöküşü ile şu ana kadar keşfedilen hidrokarbon 
kaynaklarının miktar ve kullanımında karşılaşılan hayal kırıklığı/güçlükler Rum tarafında çare-
sizlik duygusunu artırmış, moral bozukluğuna yol açmıştır.  

 Kıbrıs Rum tarafına yönelik olarak BMGS ve bazı uluslararası aktörler, özellikle BMGS’nin 
Kıbrıs Özel Danışmanı Norveçli Espen Barth Eide vasıtası ile sürece ivme/eşit motivasyon ka-
zandırmak ve iki tarafın aciliyet duygusunun paralel olmasını sağlamak için mesajlar vermeye 
başlamışlardır. Bunlardan bazı örnekler aşağıdadır: 

- Ben BM’nin sonuncu Kıbrıs Özel Danışmanı olabilirim. 

- Mevcut statüko kabul edilemez ve sürdürülemez. 

- Müzakereler ucu açık şekilde devam edemez. Bir takvim telaffuz edilmese de 2015 yılı be-
lirleyici olacaktır. Önümüzde sınırlı bir fırsat penceresi vardır.  

- Doğu Akdeniz’de hidrokarbon keşfi sadece Kıbrıs Rum tarafını ilgilendiren bir mesele de-
ğildir. Adada ve bölgede başka paydaşlar da mevcuttur ve bu keşiften azami ölçüde yarala-
nabilmek için siyasi istikrar ve işbirliğine ihtiyaç vardır.  

- Birçok aktör bölünmüş bir ülkenin AB üyesi olmasından gittikçe artan rahatsızlık duymaktadır.  

- Birçok aktör Kıbrıs sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini düşünmektedir.  

- Gelmiş olduğumuz aşamada benim önceliğin GYÖ’ler değil, sorununa kapsamlı çözüm 
bulmaktır. 

- Hidrokarbon konusunun hem hukuki hem de siyasi boyutları vardır. Rum tarafı hukuki bo-
yutunu, Kıbrıs Türk tarafı ise siyasi boyutunu öne çıkarıyor. Her ikisini de göz önünde bu-
lundurmalıyız.  

- Kıbrıs meselesinin kök nedenine dair iki anlatım vardır. Bir taraf ortada gasp edilmiş bir 
devlet ’in olduğunu, diğer taraf devletin belirli bir kısmının işgal altında olduğu söylüyor. 

Müzakere sürecinin başladığı bu günlerde Eide ve kendisine destek veren uluslararası aktörle-
rin taraflar üzerine uzlaşıyı teşvik edici girişimlerini artırmaları beklenebilir. 

26 Nisan 2015 seçimlerinde Sn. Mustafa Akıncı’nın KKTC’nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin 
Kıbrıs Rum tarafının beklentilerini ve öngörülen parametrelerde uzlaşı motisyonunu ve dengesini 
nasıl etkileyeceği de merak konusudur.  
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Sonuçta, 2015 yılı Kıbrıs sorunu için bir dönüm noktası olabilir. 38 yıldır sürdürülen çabalara 
rağmen bu kez de müzakerelerden bir sonuç alınamaması halinde artık çerçeve dışında düşünme 
zorunluğu ortaya çıkacaktır.  

İzlenecek Yol: 

Karşı karşıya olduğu olasılıklar, fırsatlar ve riskler karşısında Türk tarafının siyasi konjonktürü 
iyi değerlendirerek hak ve çıkarlarını en iyi şekilde gözeteceği ilkeli bir müzakere yürütmesi gere-
kir.  

Uluslararası aktörlerin bölgesel istikrar ihtiyacı, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının 
değerlendirilmesinin paydaşlar arasında işbirliği gerektireceği ve Rum tarafının ekonomik krizden 
çıkış potansiyelinin siyasi istikrar ve TC ile barışarak gerçekleşebileceği kozları çok iyi değerlendi-
rilmelidir.  

Bu anlamda Kıbrıs Türk tarafı aşağıdaki stratejik kurguyu ve hamleleri yapabilir:  

 İlişkilendirme ve müttefik ağı oluşturma: Hidrokarbon keşfi ve kullanımı, bölgesel istikrar ve 
ekonomik kriz ’den çıkış aktif şekilde Kıbrıs’ta dengeli ve sürdürülebilir bir uzlaşı ile ilişki-
lendirilebilir. Örtüşen çıkarlar bazında uluslararası aktörler ve petrol şirketleri ile bir müttefik 
ağı oluşturulabilir. 

 Caydırıcı Unsur: Rum tarafının hidrokarbon konusunda tek yanlı herhangi bir girişimine Türk 
tarafının hemen karşılık vereceği her platformda açıkça deklare edilebilir. 

 Üzerinde uzlaşılan parametreler ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir ortaklığın gerekleri al-ver 
pazarlığının konusu/objesi yapılmamalıdır.  

 Keza, kapsamlı bir çözüm anlaşmasının imzalanması, bu anlaşmanın uygulanması aşamasında 
sorunlarla karşılaşılmayacağı anlamına gelmez. Federal ortaklığın kurulması ile Kurucu Dev-
letler arasında işbirliği yanında çıkar çatışması ve rekabet de doğal karşılanmalıdır. Bu noktada 
sürdürülebilirliğin sağlanması karşılıklı bağımlılık, tarafların dengeli işbirliği, adil rekabet ko-
şullarının yaratılması ve tarafların siyasi eşitliğinin gözetilmesi ile mümkün olabilecektir.  

 Çözüm sonrası sorunları en aza indirmek için nispeten gevşek bir federasyon tasarlanması da-
ha uygun olabilir.  

 Her hal ve karda federal çözüm modelinin vitrin ömrü tükenmektedir. Bu husus uygun şekilde 
dile getirilerek Türk tarafının tüm çabalarına rağmen bu kez de müzakerelerden sonuç alına-
maması halinde başka çözüm seçeneklerinin düşünülmesi gerekeceği vurgulanmalıdır.  

 Diğer yandan AB içinde çatışan birçok çıkar bulunduğu akılda tutulmalıdır. AB’nin bu nedenle 
ihtilafların çözümü konusunda tarafsız ve ilkeli bir katkı koyması beklenmemelidir.  

 Teorik ideal ve kurgulardan ziyade BM’nin Kıbrıs’ta bu günün gerçekleri ile daha uyumlu bir 
çizgi izlemesi teşvik edilmelidir. Taraflar 50 yıldır ayrı yaşamaktadır ve 1974 sonrasında Kıb-
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rıs’ta çatışma/gerginlik yaşanmamıştır. İhtiyaç olan ilişkilerin normalizasyonu ve işbirliği or-
tamının yaratılmasıdır.  

 Müzakere güçle ilgilidir (müttefik ağı, algı yönetimi altyapısı, toplumsal bütünlük/dayanışma, 
ekonomik güç, psikolojik üstünlük, koz geliştirme/kullanma yeteneği, istihbarat yeteneği, ge-
rektiğinde askeri caydırıcılık gibi).  

 Müzakere tarz ve stratejileri koşullara göre belirlenir. Her zaman geçerli olabilecek tek bir 
tarz/strateji yoktur. Müzakerelerden çıkarlarınızı gözetecek sonuç elde edebilmek için gerekti-
ğinde karşı tarafı etkileyecek/caydıracak oranda yumuşak veya sert güç kullanılması gerekebi-
lir.  



 

İkinci Bölüm 

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ 

Dinleyici: ODTÜ siyaset biliminde doktora yapıyorum. Kıbrıs üzerine de çalıştım. Aslında te-
zimi bun konuda yazdım. Hem Akın Bey’e hem de Kudret Bey’e sorum olacak. Sizin baştaki ko-
nuşmanızla ilgili. Benim çıkarabildiğim kadarıyla sizin konuşmanızın üç temel ayağı var; Bir tanesi 
karşı tarafın zihniyeti meselesi çok durdunuz üzerinde. Biri, Kıbrıs stratejik olarak bizim için çok 
önemlidir meselesi bir diğeri de, Rumların Avrupa Birliği’ne girmesi, diğer bir ifadeyle Kıbrıslı 
Rumların Avrupa Birliği’ne girmesi hukuki bir rezalettir meselesi. Bu hukuki mesele konusundaki 
sorum, hem size hem Kudret Bey’e sormak istiyorum. Ama önce, karşı tarafın zihniyeti meselesi 
ile ilgili soru sormak istiyorum. Şimdi siz karşı tarafın ne kadar milliyetçi ve yayılmacı olduğunu 
göstermeye çalışırken tarihten örnek veriyorsunuz tarihi referans alıyorsunuz. Fakat 1940’larda 
1950’ler benim de çalışma konumdur. Bu meseleyi, Türkiye’ye taşıyan zihniyette aslında karşı 
tarafın yayılmacı zihniyetinden çok da farklı değildir. Türkiye’nin gündeminde yer alması yanlıştır 
demiyorum. Fakat gelme biçimi, karşı taraftan çok da farklı değil. O dönemde yapılan yayınlar da, 
bu yayılmacı fikirlerden çok da uzak değil. Ben, 1940’lara kadar da zaten bizim, erken Cumhuriyet 
döneminin de çok parlak bir yerde durmadığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim bu hukuki rezalet 
meselesine. Rumlar Avrupa Birliği’ne alındı tamam peki rezalet, Garanti Anlaşmalarına aykırı 
buna tamam diyorum. Peki o Garanti Antlaşmaları mesela Zürih Anlaşması taksimi yasaklamıyor 
mu? Zürih Anlaşması biraz da bunun için yapılmış bir anlaşma değil mi? Mesela Zürih Anlaşma-
sıyla Türkiye ve diğer garantörler, evet Kıbrıs’a sonradan müdahale edebilir doğru. Peki ne amaçla 
edebilir? Siz biliyorsunuz ne amaçla edildiğini. Bozulan anayasal düzeni yeniden tesis etmek için 
buraya müdahale edebiliyor. Bunun ötesinde bir şey yapamaz. Ama Türkiye orada. 1983 Anayasa 
hukuki rezaleti diyorsunuz ama 1983 neden rezalet doğurmuyor? Uluslararası hukuk diyorsunuz, 
peki nüfusun Kıbrıs’a taşınması uluslararası hukuka göre bir rezalet değil mi sizce? İsmet Toprak 
kendisi söylüyor. Köy köy taşıdık diyor buraya insanları. Ve köy isimlerini sorduk nerelisiniz Kı-
rıkkale. Yıkın köyün ismini yazın buraya Kırıkkale. İsmet Toprak kendisi anlatıyor başında o dö-
nemde bunları sormak istiyorum. Kudret Bey’e de kısa bir şey sorayım. Şimdi Kudret Bey Garanti 
Antlaşmaların devamından yana. Ben zaten Kudret Bey’i bir siyasetçi olarak da takip ediyorum. 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de takip ettim. Garanti Antlaşması devam etsin hani bu bizim 
şeylerimizden biri olsun, savunduğumuz noktalardan birisi olsun. Eğer anlaşmaya varılamazsa o 
zaman biz de yolumuza bakalım gibi bir tavrı var Kudret Bey’in Cumhurbaşkanlığı seçimi döne-
minden beri ben böyle algılıyorum. Kolayca kestirip attığınızı söylemiyorum Kudret Bey. Ama bu 
olmazsa öldük bittik anlamına gelmez, biz yolumuza bakacağız diyorsunuz. Peki eğer Kıbrıs Türk 
tarafı, Kıbrıslı Türkler, yoluna bakarsa Garanti Antlaşmaları Türkiye ile ilişkiler ne şekilde olacak? 
Bunu da merak ediyorum. Rumlara dair Rumların milliyetçiliğine dair söylediklerinize itiraz etmi-
yorum onu da söyleyeyim. Benim ailemden de 1963’te kayıplar oldu. Ben sadece buranın safları 
sıklaştırılma yeri olmadığını, burada daha tarafsız bir konuşma yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Evet Rumlarda söylediğiniz ârazlar var. Ama o tarafta bu tarafta çok temiz değil. Teşekkürler.  
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 Dr.Akın Alptuna: Şimdi size kısaca cevap vereyim. Galiba siz de kabul ediyorsunuz ki, Kıb-
rıs Cumhuriyetini kuran Antlaşmalardaki hükümlere ve Avrupa Birliği’nin genişleme ile ilgili ka-
bul ettiği ilkelere aykırı biçimde Kıbrıs Rum Yönetimi AB'a üye yapıldı. Buna itirazınız var mı? 
Bundan daha ciddi bir hukuk ihlâli olabilir mi? Buna karşı Kıbrıslı Türkler ne yapti? İyi niyetini de 
göstererek, ileride Rumların da katılmasına açık kapı bırakarak ilk önce Kıbrıs Türk Federe Devle-
tini kurdu. Siz bunu simdi taksim diye öngörüyorsunuz. Bunun taksim diye gösterilmesi doğru 
değil. Hele Kıbrıslı Rumlar adanın tamamını Yunanistan'a bağlamak için darbe yapmışken , Kıbrıs 
Türk tarafı taksim yaptı diye suçlanamaz. 

Dinleyici: Darbe niye yapıldı? Makarios’a karşı darbe niye yapıldı?  

Dr. Akın Alptuna: Darbe Enosis'i yani Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek için yapıldı.  

Dinleyici: Makarios’a karşı darbe ilginç değil mi? 

Dr. Akın Alptuna: Darbe Kıbrıs’ı Yunanistan'a katmak ve Yunanistan'da zor durumda olan 
Cunta Yönetimini kurtarmak için yapıldı. Makarios da esasen Enosis taraftarı olmasına rağmen 
zamanlama açısından Ada'da yapılan darbeye karşı çıktı. Bu durum karşısında, Ada'nın Yunanis-
tan'a katılmasını önlemek için Türkiye Antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak müdahale etti. Bu 
hakkını kullanmadan önce de, Başbakan Ecevit Londra'ya giderek İngilizlere ortak müdahale ya-
pılmasını önerdi. İngiltere Başbakanı bunu uygun görmedi. Türkiye tek taraflı müdahale zorunda 
kaldı. Bilahare de, uzlaşmaz taraf bizmişiz gibi, suçlu gösterilmeye başlandık. Son Annan Pla-
nı’nda da uzlaşmaz tarafın kim olduğunu açıkça gördük. Maalesef biz kendimizi hep kolayca suç-
luyoruz. 

Dinleyici: Pardon ben bizi suçlayalım anlamında, biz kimiz o da ayrı mesele de, kendimizi 
suçlayalım anlamında söylemedim.  

Prof. Dr. Kudret Özersay: Teşekkür ediyorum sorularınız için. Yorumlarınızın bir kısmına 
katılmıyorum. Biraz önyargılı bulduğumu söylemekle başlamak durumundayım. Birincisi, Avrupa 
Birliği’ne girişle ilgili olarak neden gerek Avrupa Birliği’ne girişle ilgili gerek diğer konularla ilgili 
neden Sayın Oturum Başkanıyla benim söylediklerimi birleştirme ihtiyacı hissettiğinizi de kestire-
biliyorum ama yanlış bir şey yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Bir kere Avrupa Birliği’ne girişle 
ilgili Kopenhag Kriterleri açısından baktığımda Avrupa Birliği ülkeleri çok basit bir biçimde şunu 
diyebilirlerdi. Burada temsili bir hükümet yok biz bütün adayı temsil ettiğinizi söylüyoruz ama 
hepimiz biliyoruz temsil etmediğini. Burada bir müzakere süreci devam ediyor. Kıbrıs Türkleri 
temsil edilmiyor. Kıbrıs Türklerinin seçtiği kişiyi, Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak kabul edi-
yoruz. Orada bir eksiklik noksanlık vardı. Onlar da bunu biliyorlardı. Bence orada hata yapıldı. 
Daha önemlisi uluslararası bir uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olarak bu kadar etkili ve derinden 
sonuçlar doğuracak olan bir konuda taraflardan sadece bir tanesinin talebini dikkate alan böyle bir 
adımı, o tarafı çözümden uzaklaştıracağını öngörebilmeleri gerekiyordu. Nitekim ben şunu da 
önemsiyorum Avrupa Birliği yetkilileri kendileri daha sonradan o dönemde bunun yararlı olabile-
ceğini düşündüklerini ama sonradan bunun ters tepki getirdiğini söylüyorlar. O yüzden bunu bizim 
zikretmemiz yani şartları tasvip ederek uluslararası bir uyuşmazlığın taraflarından bir tanesinin bu 
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şartlar nedeniyle paylaşmaya yaklaşmamasını talep ederken tabii ki bu durumu zikredeceğiz ve 
bunu zikretmek taraflardan birisini suçlamak bağlamında değil. Uluslararası uyuşmazlığın çözü-
münde yaşanan sıkıntıları doğru tespit etmek bağlamında zikredilmiş olan bir şeydir. Uluslararası 
hukuk açısından girmesi yasal mıydı değil miydi tartışmaları o dönemde de yapıldı. Uluslararası 
hukukçular raporlar yazdılar farklı farklı. Bana göre de yani doğasına 1960 anlaşmalarına ters bir 
şeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla ilgili olarak da benzer saptamayı yapabilir ve 
iddiada bulunabilirsiniz ama asla şunu gözden kaçırmamak gerekir; 1974’ün 20 Temmuz’un erte-
sinde 30 Temmuz’da bir Cenevre uzlaşısı var. Ve orada iki toplumun liderinin oturup bir müzakere 
yapacaklarından bahsediliyor. Orada aslında hedeflenen şey şudur; 1960 Anayasasına aynen geri 
dönmek değil zaten o şekilde formüle edilmemiş. Yeni bir durum için uzlaşacaklar yani dikkat 
ederseniz Annan Planının girişinde de 1960 Garanti Antlaşmasındaki ifadenin bir değişik versiyonu 
var. 1960 Garanti Antlaşması ‘state of affairs’tan bahsediyor. Annan Planı ise, ‘a new state of 
affairs’ deyip öyle kalıyor. İki taraf önce bir anlaşacak ondan sonra da 1960’taki sistemi döndürü-
lüp yani iki tarafın da üzerinde uzlaşmaya varacağı bu yeni yapıyı güvence, garanti altına alacağı 
bir yapı düşünülmüş Annan Planı en azından. Dolayısıyla bence Cenevre’yi göz ardı etmemek la-
zım bu bağlamda evet doğrudur amaç itibariyle anayasal düzeni yeniden tesis etmek için bir müda-
hale yapıldı ama nihayetinde bütün ilgili tarafı, o 60 anayasal düzenin tesis edilmesini tarafların 
içlerine sindirebilecekleri yeni bir düzenin müzakere edilmesi konusunda anlaştılar Cenevre’de. 
Bunu göz ardı etmeyelim yani kendimize o kadar haksızlık etmeyelim. Bunu görelim diye düşünü-
yorum. Garanti Antlaşmasıyla ilgili olarak yani Garanti Antlaşması’nın devamından yana oluşumu 
bir Kıbrıslı Türk olarak sebepleri var. Türkiye de böyle bir  konferansta tabi ki Türkiye açısından 
nasıl görünmesi gerektiğini uluslararası ilişkiler uzmanı olarak söyleyebilirim. Bu bağlamda söylü-
yorum ama dikkatini çekmek istediğim husus şu. Bundan bahsederken devamından da bahsederken 
her iki tarafın da karşılıklı olarak içine sindirebileceği veya kabul edebileceği bir anlaşmadan da 
bahsediyorum. Dolayısıyla Garanti Antlaşması hiçbir biçimde değişmeyecek kimse diyemez. Nasıl 
diyemez? Annan Planı içerisinde de devam ediyordu ama hiçbir biçimde değiştirilemez diye bir şey 
de değil. Ek Protokol getiriliyordu yeni bir durum oluşturacaksınız Kıbrıs’ta. Çünkü o yeni duruma 
doğru döndüreceksiniz. Yani her durumda Garanti Antlaşmasına ilişkin bir müzakere bir revize söz 
konusu olacak uluslararası hukuk açısından ama bütün ilgili tarafların rızasıyla ki az öncede onu 
vurgulamıştım. Son bir nokta, olmazsa da çözüp yolumuza devam ederiz, bir halkın bir ferdi olarak 
diyorum. Sen de Kıbrıslı Türk müsün? 

Dinleyici: Yarı yarıya. 

Prof. Dr. Kudret Özersay: Yani şöyle düşünelim orada bir kimliği var etme mücadelesi var. 
Yani yaşama onurumuzla kendimizi var etme mücadelesi var. Bu mücadelenin içerisinde evet bir 
müzakere yapıyoruz. 12 sene ben yaptım bu müzakereyi. Sağcısıyla solcusuyla çözüm yanlısı ol-
duğunu söyleyen liderlerin hepsiyle bu masaya oturdum. Eğer müzakereyle sonuca ulaşamadığımı-
zı ve bunun geciktiğini görüyorsam şunu demem, kesinlikle bu müzakereyle bir yere varılamaz 
demem. Demedim zaten. Varılabilir. Ama bu şartlarla ilgiliyse, o şartları benim görüp söylemem 
lazım. Yani gittiğim uluslararası toplantılarda o şartları talep ediyorum ve diyorum ki az önce de 
söyledim Kıbrıslı Rumları suçlamak kolaycılıktır. Çözüm istemiyorum demek, kolaya kaçmaktır. 
Burada daha geniş bir perspektiften bakıp bu şartları yaratanlara bu şartlara dokunmanız lazım. İki 
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tarafı teşvik etmek için diye bu mesajı bizim göndermemiz lazım diye düşünüyorum. Ve son bir 
nokta, evet kapsamlı bir çözüm gereklidir. Bunun için uğraşmaya değer onun için 12 yılımı verdim 
ama eğer çözüm bulunamıyorsa o zaman bavulları hazırlayalım burayı terk edelim ya da yatalım da 
ağlayalım dizimizi dövelim diyemem. Tabi ki de yolumuza devam edeceğiz. Ama bu, şu demek 
değildir; ‘Rumları hiçbir şekilde kaale almayacağız’ demek değildir. Yani bu içinde bulunduğumuz 
ülkede eğer hukukun üstünlüğü bağlamında ülkenin kötü yönetilmesi bağlamında ciddi sıkıntılar 
varsa şeffaflık, hesap verebilirlik bağlamında ciddi sıkıntılar varsa yolumuza devam edelim dedi-
ğim, bunlara çeki düzen verelim. En azından bir taraftan kapsamlı çözüm için uğraşıp bu ikisi yan 
yana gidebilecek olan paralel süreçlerdir, umarım kendimi iyi izah edebildim. 

Dr. Akın Alptuna: Son bir şey söyleyeceğim. Kıbrıs Rum Yönetiminin Avrupa Birliği’ne ka-
tılması tamamen bir siyasi karar sonucu olmuştur. Çünkü Yunanistan, AB üyesi idi Avrupa Birli-
ği’nin de Orta ve Doğu Avrupa’ya genişlemesi gerekiyordu. Konuşmacılarımız müzakerelerde ‘al –
ver’den bahsettiler. Yunanlılar, eğer Kıbrıslı Rumlar AB’ye bu genişlemeye müsaade etmem dedi-
ler. Dolayısıyla hukuk tamamen göz ardı edildi siyasi nedenler getirdiler. Hukuk yok ortada. 

Dinleyici: Hacettepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencisiyim. Müsaadenizle ben Sayın 
Olgun’a ve Satın Özersay’a soru sormak istiyorum. Akıncı’nın seçilmesi, Aydın’ın açıklamaları, 
takvim belirlenmesi karşılıklı güven yaratıcı önlemlerin açıklanması düşünüldüğünde, hem bir 
siyasetçi olarak hem de Kıbrıslı Türk vatandaşı olarak siz hakikaten 2015’in sonuna kadar veya 
2016’nın Ocak ya da Şubat ayına kadar bir çözüm olabileceğine inanıyor musunuz? İkinci sorum, 
kilise ile ilgili. Şu ana kadar kiliseden herhangi bir açıklama gelmedi. Kilisenin sürece ilişkin olum-
suz olarak, ancak milliyetçi tutumunu biliyoruz. Türkiye düşmanlığını, Türk düşmanlığını da bili-
yoruz. Kilisenin, süreci sekteye uğratabileceğini düşünüyor musunuz? Veya aksine sürece destek 
vereceğine mi inanıyorsunuz? Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Kudret Özersay: Şimdi çok kısaca şunu söyleyeyim. Bence iyi bir başlangıç yapıl-
dı. Sayın Akıncı’nın göreve gelmesi ertesinde. Belki cumhurbaşkanı seçiminde aday olmuş birisi 
olarak benim çok objektif bir analiz yapamayacağım düşünülebilir ama. Başlangıç bence iyi. Gü-
ven arttırıcı önlemler ne kadar özlülüğe, ne kadar derine iner ne kadar sürer bilmem ama müzakere 
süreci ilk birlikte paralel başlaması doğru bir yaklaşımdır yani süreci beslemesi açısından. Çözüm 
müzakerelerini yıl sonuna kadar işte çözüme ve bir sonuca varmayacağı meselesi az önce aslında 
hep bunları anlatmaya çalıştık. Yani şartlarla bence çok yakından ilgili bir şeydir. Tabii ki tarafların 
niyetiyle de ilgilidir. Yani iki siyasi liderin tutumuyla da ilgilidir ama biz bu kadar yıl 40 küsur 
sene aşağı yukarı her baharda, her yıl sonunda ve her yazda Kıbrıs sorununu çözdük. İsterseniz 
geriye doğru bir bakın. Bütün liderler, yıl sonu çözün yıl sonu çözün daha önce de bunlar yapardı 
bunu. Bunu söylemek kendiliğinden bir şey ifade etmez yani. Eğer çözümün olmasını istiyorsak 
bugüne kadar olandan daha farklı bir şey olması gerekir. Biz daha önce şuna inanırdık ki tabi ki 
etkisi var. İşte Denktaş Bey’in bu tutumundan dolayı Kıbrıs sorunu çözülmedi. Birleştirdiğinizde 
görüyorsunuz ki sadece Rum tarafında veya Türk tarafındaki liderin tutumu değildir çözümsüzlü-
ğün kökünde yatan neden. O yüzden o kök nedenlerine inip biraz da onların üzerinde durmak, şart-
ların kapsamlı çözümü olmasını sağlayacak şekilde değiştirmek bence önemli. Bugün için bu şart-
larda çok ciddi bir değişiklik görmüyorum, bugün ama bugünden yarına az önce Ergun Bey’in tarif 
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ettiği uluslararası gelişmeler bölgedeki gelişmeler bunlar ilk etkili faktörler olabilir. Amerika’daki 
seçimler de etkili bir faktör olabilir. Seçimler öncesinde Kıbrıs’ta Annan Planı gibi bir çözüm bağ-
lamında değil ama daha böyle çerçeve niteliğinde bir ara çözüm gibi bir şey söz konusu olabilir 
yani çözüm mümkün mü arkadaşlar ama bu şartlara birilerinin dokunması lazım. Bizim de Kıbrıslı 
Türklerle Rumlar olarak irademizi ortaya koymamız gerekir ama yeterli değil bu. Çünkü uluslara-
rası bir uyuşmazlıktan bahsediyoruz sadece iki toplum arasındaki bir uyuşmazlıktan bahsetmiyo-
ruz. Kilise ile ilgili çok fazla bir yorum yapmak istemem ama şunu söyleyebilirim. Yani bir 10 yıl 
öncesinde kilisenin çok daha etkili bir rolü vardı. Annan Planında yani o plana ‘evet ya da hayır’ 
denmesi bağlamında ortaya koyduğu pozisyona baktığımda etkiliydi. Ama 2011 yılında Rum tara-
fında bir patlama meydana geldi Mari patlaması. Elektriğe ihtiyaç duydu. Elektrik verdiğimizde 
kilise açıklama falan yapmıştı. Türk elektriğini kullanmaya sıcak bakmadığını vesaire gibisinden. 
Dogmatizmin sınırı yok. Aşırı milliyetçiliğin de bu tür ideolojilerin de herhangi bir biçimde Kıb-
rıs’ta bir yakınlaşmaya katkı sağladığını düşünmem ama eskisi kadar da etkili olduğu kanaatinde 
değilim.  

Ergun Olgun: 2016’da çözüm olabilir mi veya 2015’te?  Şimdi Kıbrıs’ta kurmak istediğimiz 
bir yetki paylaşımı, federal bir ortaklık. Ortaklık ancak ortaklığı kurmak isteyenlerin ortaklığa eşit 
oranda ihtiyacı olması durumunda gerçekleşir. Eğer taraflardan biri Kıbrıs Türk tarafını kendilerine 
bir yük olarak görürse, bir artı olarak görmezse veya Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafını ortaklık için 
bir artı olarak değil bir yük olarak görürse ortaklığın gerçekleşmesi mümkün olmaz. Müzakerelerin 
iki boyutu/yüzü var. Biri propaganda/PR boyutu, şirin görünme maksatları ile bir ortaklık kuraca-
ğım dersiniz ama fiiliyatta onu gerçekleştirmek için de hiçbir adım atmazsınız. Bugüne kadar Kıb-
rıs’ta aynen öyle oldu. Bu nedenle ben Rum tarafının önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafına 
eşit ortaklık kurmak için motivasyonuna, motivasyon derecesine son derece önem veriyorum. Di-
ğer yandan taraflar arasında ciddi dengesizlikler/uçurum olması halinde federasyon yine gerçek-
leşmeyecek Kıbrıs’ta. Dolayısıyla bu dengesizliklern/etkenlerin neler olduğu konusunda sunumu-
mu hazırladım. Temennim önümüzdeki dönemde bu etkenlerin Rum tarafının Kıbrıs’ta siyasi istik-
rar, ekonomik çıkar, hayat kalitesinin iyileşmesi, güvenlik, Kıbrıs ihtilafının sona ermesi bakımın-
dan Kıbrıslı Türklerin duyduğu ihtiyaç ve motivasyon kadar bir motivasyona sahip olmalarıdır. Bu 
olduğu takdirde 2015 yılında anlaşma gerçekleşebilir. Şu ana kadar bunun işaretlerini ben maalesef 
görmüş değilim. Şöyle bir örnek vereyim size. Dün ve geçen gün Rum Sözcünün yapmış olduğu 
açıklamada aynen şöyle dendi. “Müzakerelerin amacı Kıbrıs’ın Türkiye’ye tarafından işgalini sona 
erdirmektir”. Şimdi böyle bir tek yanlı algı ve amaç üzerine Kıbrıs’a uzlaşı ve barış getiremezsiniz.   
Kıbrıs’ta her iki taraf da acı çekti. Bu bir gerçek. Her iki taraf da farklı nedenlerle acı çekti. Fakat 
kök nedenine baktığımızda Kıbrıs ihtilafının, Türkiye’nin veya Kıbrıs Türk tarafının yayılmacı bir 
amaçla hareket ettiğini görmedik. Kök neden megali idea idi. Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye de buna 
tepki gösterdi. Taksim tezi enosise karşı yapılmış bir tezdir. Yani reaksiyondur kısaca. Temel kök 
neden ve buna bağlı kafa yapısı/vizyon değişmediği sürece Kıbrıs’ta bir uzlaşı ve barış gerçekle-
şemez. Bu ancak ciddi bir şok yaşanması, yeni ihtiyaçların/koşulların ortaya çıkması ve kafa yapı-
sının değişime uğraması ile mümkün olabilir. Sunumumda da anlattığım nedenlerle bu değişimi 
inşallah önümüzdeki dönem görebiliriz. Diğer yandan Rum tarafında Kilisenin durumu çok belirle-
yici. Mevcut başpapaz Makarios’tan farklı bir başpapaz. Makarios, sadece siyasi/milliyetçi amaç-
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larla hareket eden bir başpapazdı. Mevcut başpapaz daha pratik bir başpapaz. Makarios kadar siyasi 
motivasyonla hareket eden birisi değil. Buna bir örnekle açıklama getireyim. Bundan yaklaşık ola-
rak 6 ay kadar önce yaptığı bir açıklamada, “gerekirse bulunacak hidrokarbonun Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya ulaştırılmasına karşı değilim” diyebilecek bir açıklama yapmış bir şahıstır. Ben şahsen 
bunları pratik açıdan yani pratik mantık açısından doğru olarak görüyorum. Yani önümüzdeki dö-
nem bakımından doğru görüyorum.  Kıbrıs Türk tarafı esasında Kıbrıs’ta yeni bir ortaklık için ge-
rekli dönüşümü gerçekleştirdi, bizde bir sıkıntı yok bir ortaklık kurmak bakımından. Bizim bir tek 
istediğimiz bu ortaklığın dengeli olması. Ve neticede taraflardan herhangi birinin diğeri üzerinde 
hakimiyet kurma olanaklarına sahip olmaması. Bizim istediğimiz bu. Yoksa tabi ki ulus devlet 
ötesinde düşünülebilecek bir noktaya Kıbrıs gelmiştir ve bu nedenle Kıbrıs Türk tarafı bir ortaklık 
arayışı içerisindedir. Özetle, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı çok iyi bir müzakere yapmak 
mecburiyetinde ve süreci iyi götürmek mecburiyetinde.  

Dr. Akın Alptuna: Bu Ortodoks kilisesi için bir saptama yapacağım. Galiba siyasi yaklaşım 
için konuşur. Yani şimdi mesela İstanbul’daki Fener Patriğini ele alalım. Mesela 1956 yılında 
Athenagoras diye bir başpiskoposu vardı. Ne önerdi biliyor musunuz? ‘Fener Patriği, Roma’daki 
papalık gibi bağımsız bir kuruluş olsun.’ Halbuki Lozan Anlaşmasına baktığımız zaman statü ola-
rak Eyüp Kaymakamından daha yukarı çıkmaması lazım. Uluslararası düzeyde ise, Fener Patriği 
ekümenik olarak tanınmış vaziyette yani adım adım tamamen konu siyasileşmiş vaziyette. Yani 
anlaşmalar, ortada. Ama fiili durum, siyasi olarak ortada. Amaç da belli. İstanbul’da Roma’daki 
gibi bir oluşumun ortaya çıkması. Koşullar, el verdiği zaman bunlar çıkar, siz güçlü olduğunuz 
zaman bunlar yer altında kalır. Ama hatayı da bilmek lazım.  

Dinleyici: Hacettepe Tıp öğrencisiyim. Ben bu panelin olduğunu duydum ve Kıbrıslı Türk ola-
rak görüşleri dinlemek için katılmak istedim. Benim sorum Kudret Bey’e olacak aynı zamanda 
Mustafa Bey’e de. Benim sorum şu; Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci, 2015 Ekim ayında Kasım 
ayında aktif olarak başladı. 26 Nisan’da sonuçlandı. Ben bir seçmen olarak burada oy vermeden 
önce neyi daha fazla araştırmaya başladım? Kıbrıs sorununu ve Garanti Antlaşmasına rağmen Kıb-
rıs Rum tarafının Avrupa Birliği’ne girmiş olmasını ve Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Avrupa 
Birliği’ne Annan Planı yani referandumdan sonra girmiş olmasını. Dolayısıyla benim aklıma şöyle 
bir soru geldi; Eğer şu an Kıbrıs’ta çoğu halkımızın istediği gibi Kıbrıs Türk halkının istediği gibi 
bir çözüm olursa sayın Cumhurbaşkanı Akıncı bir çözüm getirirse diyelim ki yine referanduma 
gidildi. Ben Kıbrıslı Rum olsam ve ben buna da ‘hayır’ derdim. Neden? Çünkü ben zaten 2004’te 
Avrupa Birliği’ne girmeden bile ‘hayır’ demişim. Neden şu anda Avrupa Birliği’ne girdiğim halde 
‘evet’ diyeyim referanduma? diye düşünmekteyim. Bu sebeple benim merak ettiğim bir nokta, 
biraz uzun oldu cümlemi toparlamam ama benim merak ettiğim nokta, o zaman referanduma gittik 
diyelim ve yine bizden ‘evet’ çıktı ve yine onlardan ‘hayır’ çıktı. Bu takdirde durum ne olacak? 
Bizim seçilen Cumhurbaşkanımıza seçim sürecinde de bunu hem kimse sormamıştı hem de kendisi 
de seçim sürecinden sonra böyle bir durumda nasıl siyaset sergileyeceğini ve nasıl davranacağını 
açıklamamıştır. Çünkü bütün Kıbrıslı Türkler referanduma gidileceğini ve çözüm olacağına inan-
maktadır. Yani kısacası Kıbrıslı Türk halkının özellikle Kıbrıs Türk gencinin benim sosyal medya-
dan takibimle gözlemlediğim durumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek kurtuluş yolunun 
müzakere masasından geçtiği ve hani Rumlarla yapılacak olan bir anlaşma olmasından hani kurula-
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cak yeni bir devlet yeni bir sistem olmasından yanadır. Benim merak ettiğim şey çünkü bu sorunun 
cevabını gerçekten çok araştırmama rağmen bulamadım. Kıbrıslı Türkleri böyle düşünmesine iten 
sebepler nelerdir? Veya Kıbrıslı Türklerin Kudret Bey’in böyle düşünmediğini düşünüyorum. Çün-
kü kendisi de zaten seçim sürecinde bunu belirtti. Çözüm olmadığı takdirde kendi yolumuza devam 
etmeliyiz, aynı zamanda kendimizi uluslararası alanda tanıtmalıyız diye. Ama öte yandan seçilmiş 
Cumhurbaşkanımız, şu anda böyle bir tavrı sergilemediğinde halkımız da çözüm olacağına inanmı-
yor. Halkımızın sadece çözüm olduğu takdirde, kurtuluşunun olacağına inancına etkileyen faktörler 
nelerdir? 

Prof. Dr. Kudret Özersay: Şimdi Kıbrıslı Rum olsaydım ‘hayır’ derdim dediniz. Ama toplu-
mun geneli açısından baktığımızda faktörler bağlamında ben de aynı şeyi düşünüyorum. Fakat her 
bir birey açısından aldığımızda durum farklı olabilir yani kendi taşınmaz malını uzun yıllar sonra 
geri alabilecek olan bir Kıbrıslı Rum ‘evet’ diyebilir. Köyüne geri dönebilecek olan bir Kıbrıslı 
Rum söz konusuysa ‘evet’ diyebilir. Ya da güvenlik endişesi 1974’ün ertesinde Türk askerinin 
varlığından ciddi anlamda rahatsız olan bir Kıbrıslı Rum Türk askerinin çekilmesini görebilecekse 
bu çözüm içerisinde ‘evet’ diyebilir. Dolayısıyla herkes kendine göre değerlendirme yapar. Herke-
sin saiki çok farklıdır. Ama karar verirken saik anlamında bir ortak taraf vardır. Onu bütün sami-
miyetimle burada söyleyeyim. Kıbrıs Türk tarafında da vardır bu maalesef. Taşınmaz malın ina-
nılmaz bir önemi vardır memlekette. Annan Planı tartışmaları yapılırken 2004 yılında, televizyon-
lara canlı yayına bağlananların %95’i benim malım ne olacak diye sordu. Benim ne olacak öteki ne 
olacak evimin yanındaki ne olacak bilmem nerede bıraktım ne olacak? Bu taşınmaz mal o kadar 
önemli bir asset’e dönüştü ki ekonomi içerisinde ve toplum algısı bağlamında. Kıbrıs müzakerele-
rinde belki de en içinden çıkılmaz hale dönüştüğü konulardan bir tanesidir. O yüzden konuya göre 
kişiye göre verilecek yanıt bana kalırsa değişir. Durum böyle. Bir ikincisi, yapılacak olan bir çö-
züm, aynı sonuç çıkarsa Rumlar ‘hayır’ derse biz ne olacağız? sorusu aslında haklı bir sorudur. 
Yani 2004’te bir şey yaşadıysanız ve 2004’teki referandum sorusunda ki o zaman da bunun tartış-
ması olmuştu ama başaramadık. İçerisine istediğimiz şeyi kuramadık. Rum tarafı bu referandumda 
olumsuz sonuç çıktığında nereye gideceği belliydi. Avrupa Birliği’nden gene de girecekti de, bizim 
ne olacağımız belli değildi, biz kaldık muallakta havada kaldık yani biz Kıbrıs Türk tarafı olarak. 
Statüsüzlük problemi esas problem. Uluslararası topluma entegre olamamak, uluslararası hukukun 
parçası olamamak meselesidir. O yüzden ileride eğer burada Türk güçleri, yetkilileri bu mesajı 
alacaklardır. Buna bir daha bizim fırsat vermememiz lazım. Bu şu demek değildir yani referandu-
ma gittik eğer olmazsa o zaman herkes kendi yoluna anlamında söylemem ama o referandumun 
sonucu evet olduğunda da olumlu olduğunda da olumsuz olduğunda da biz de ne olacağımızı bil-
memiz lazım. Mesela dünyanın başka bir yerinde yapılan referandumlarda sorular daha farklı for-
müle edilebilir. Yazdığım bir makalenin içerisinde bunun örneğini vermiştim. Doğu Timur’da me-
sela daha farklı bir formülasyona gidilmişti referandum sonrasında. Her iki durumda da ‘evet’ de-
diklerinde de var ‘hayır’ dediklerinde de ortaya çıkacak sonuç tasvir edilmişti referandum sorusu-
nun içerisinde. Bu Annan Planında yoktu, denmişti ama olmamıştı. Bundan sonra en azından bu 
örnek kullanılarak bence bir pozisyon geliştirilebilmeli. Anlıyorum sorduğunuz şeyi, bir alternatif-
sizliktir aslında.  Hayatta herkesin bir alternatifi olabilmelidir. Maalesef Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk’ü ‘B 
planı’ndan bahsettiğinde bunlar ayrı devlet tanınmasını istiyorlar şeklinde tanımlıyorlar. Ama haki-
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katen herkes kendi hayatında da bir alternatif çizer. O yüzden benim kendi duruşum itibariyle çiz-
meye çalıştığım alternatif şuydu, kapsamlı çözüm için uğraş vereyim çaba sarf edelim ama bu ol-
madığı takdirde de o uğraş devam ederken kendi alternatifimizi kendi kendimizi yöneteceğimiz 
sağlıklı Türkiye’de de sağlıklı ilişkilere sahip bir demokrasiye çevirelim. Çünkü bir cümle, yani 
mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 1960 anlaşmaları çerçevesinde hukuksal statü-
sünü tartışabilirsiniz ama ben mesela şeyi tartışmam; eğer Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir bir 
çözüm bulunmadığı takdirde Kıbrıslı Rumlarının ayrı bir devlete sahip olma hakkı varsa çözüm 
bulunana kadar benim de en az Kıbrıslı Rumlar kadar bir devlete sahip olma, kendi kendimi yö-
netme hakkım vardır diyorum. 

Ergun Olgun: Çok süratli bir şekilde şunu söyleyelim. Birincisi, Kıbrıs Türk siyasetinde isim 
vermeyeceğim bazı siyasi partiler Kıbrıs Türk’ünün gerek ekonomik gerekse yönetsel sıkıntılarının 
giderilmesinin, ancak bir çözümle mümkün olabileceğine dair bir politika izledi yıllarca ve bunun 
sonucunda Kıbrıs Türk halkı, bir çözüme endekslendi. Yani bir çözüme şartlandırıldı ve bir çözü-
mün tutsağı haline getirildi uzun yıllar. Sonuçta Kıbrıs Türk tarafı yıllarca yönetsel ve ekonomik 
reform gerçekleştiremedi ve iki taraf arasındaki uçurum, izolasyonların da etkisiyle, açıldı. Şimdi 
birçok yönetsel ve ekonomik eksikle siyasi eşitliğe dayalı bir ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Bu 
büyük bir sorun.  

İkincisi, Kıbrıs Türk tarafının seçeneksiz bırakılması. Bunu aşmak için Sayın Denktaş Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurdurdu. Sayın Özersay’ın da biraz önce bahsettiği gibi  Kıbrıs Türkle-
rine bir alternatif, bir başka alternatif yaratma projesiydi bu. Müzakere tekniklerinde BATNA deni-
len ‘Next Best Alternative To a Negotiated Settlement’ dediğimiz olay tam da bu. Eğer başka bir 
seçeneğiniz yoksa size verilenle  yetinmelisiniz. Dolayısıyla müzakerede güçlü olmak için kendini-
ze alternatif geliştirmek mecburiyetindesiniz. Ve onunla mukayese edebilecek durumda olmalısınız 
diğer seçeneğinizi. Kıbrıs Türk’ü bana göre bu farkındalıkla hareket etmedi uzun yıllar. Son dö-
nemde birçok siyasi parti bunun farkına vardı ama hala Kıbrıs Türk toplumunda bu benimsenmiş 
bir ilke değil. Şimdi önümüzdeki dönemle ilgili ne yapılması lazım? Önümüzdeki dönemle ilgili 
olarak muhakkak Kıbrıs Türk tarafı, bir takvim üzerinde ısrar etmek mecburiyetindedir ve bu tak-
vimin sonunda ne olacağının da, siz aynı soruyu sordunuz, ne olacağının da önceden belirlenmesi 
lazımdır. Ve biraz önce Sayın Büyükelçimiz Apakan’ın da söylediği gibi, bu kez de bir uzlaşı ger-
çekleştirilemediği takdirde artık mevcut kalıpların dışında çözümler düşünülmesi gerekir. Ben şah-
sen Kıbrıs’ta 2015 yılında federal çözüm müzakerelerinin bu kez de başarıyla sonuçlanmaması 
halinde federal çözüm modelinin vitrin ömrünün tükeneceği kanaatindeyim. Artık federal bir çö-
züm şekli bu sefer de tükenirse başka şeyleri düşünme mecburiyeti çıkacak ortaya, başka türlü çö-
zümler. Bunun için de bizim Rum tarafını zorlamamıza ihtiyaç var, ihtiyacımız var. Onlar çünkü 
kendi  rahatlık bölgelerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Rum tarafı rahatlığını sürdürdüğü ve statü-
kodan istifade ettiği  sürece bir uzlaşı/anlaşma beklemek hayaldir. Rum tarafını etkileyecek ve po-
zisyonunu değişmeye zorlayacak politikalara/girişimlere ihtiyacımız var. Şunu da söyleyeyim. 
Sayın Downer, bir önceki Birleşmiş Milletler temsilcisi, Kıbrıs’tan ayrılmak üzere olduğu bir gö-
rüşmemizde bana “seninle açık konuşacağım”  demişti. “Siz Rum tarafını izlediği politikadan nasıl 
caydırmayı planlıyorsunuz? Ne kozlarınız var? Rum tarafını rahatsız etmeden onlardan politika 
değişikliği beklemeyin.  Hiçbir mükafat, yani kazanım, Rum tarafını politika değişikliği yapmaya 
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yetmeyecektir. Bu nedenle ciddi kozlar geliştirmenize ihtiyaç var. Siz uzlaşı istiyorsunuz ancak 
Kıbrıs’ta bir “mutually and equally hurting stalemate” ‘yok’ demişti.  Bu son derece önemli bir 
tespit. Yani ne kadar isterseniz isteyin, anlaşma sonrasında şu kadar ekonomik kazanımınız olacak, 
ne kadar derseniz deyin bu çok fazla bir etki yapmıyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa’nın oraya 
gelmesi çok etki yaptı. Mevcut müzakere sürecinin belli bir denge içerisinde kurgulanmasının bir 
numaralı sebebi Barbaros’un oraya gelmesidir. Çünkü bu adamlar ve petrol şirketleri tek başlarına 
hidrokarbonu oradan çıkaramayacaklarını ve bölgenin en büyük piyasasına satamıyacaklarını gör-
dü. Bunu ilk gören petrol şirketleri oldu. Petrol şirketleri şu anda yaşanan siyasi istikrarsızlık nede-
niyle bölgeye yatırım yapmak istemiyor. Diğer yandan istikrarsızlık sigorta maliyetleri artırdı. 
Özetle Türk tarafı olarak bizim Kıbrısta hem caydırıcılık boyutunu hem de algı yönetimi boyutunu 
önümüzdeki dönemde çok iyi planlamamız lazım.   
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