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TEŞEKKÜRLER

İ lk olarak ve öncelikle, PRIO Kıbrıs Merkezi’nin Direktörü Harry Tzimitras’a, beni bu heyecan
verici projede yer almaya davet ettiği için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda, Natalia
Mirimanova’ya da, proje ile ilgili yardımları ve yönlendirmeleri, ve ‘tanıma olmadan

bağlantı’nın pratik taraflarını benimle tartıştığı için minnettarım. Aynı şekilde, Tom de Waal’a,
özellikle de Kafkasya’daki bağlantı süreci ile ilgili düşüncelerini paylaştığı için teşekkür etmek
isterim.  Fiona Mullen, Neophytos Loizides ve Charis Psaltis’e de yardımlarından dolayı
minnettarım. Son olarak, Kıbrıs sorunu ve olası bir sonraki adımlar ile ilgili düşüncelerini
paylaşan birçok insana teşekkür etmek isterim. 
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TERMİNOLOJİ İLE İLGİLİ NOT

Bu rapor, Kıbrıs ile ilgili kullanılan terimlerle alakalı olarak standart uluslararası
uygulamalara bağlıdır. Kıbrıs’taki tek uluslararası olarak tanınan devlet Kıbrıs
Cumhuriyeti’dir. Adanın kuzeyindeki %36’lık bir kısım Cumhuriyet’in etkin kontrolü

altında değildir.  1974’ten beridir Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun etkin kontrolü altındadır.
1983’te Kıbrıslı Türkler tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişler ve ‘Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Bugüne kadar ‘KKTC’ sadece Türkiye tarafından tanınmıştır. Bu
bölge, Kıbrıslı Türkler arasında ‘Kuzey Kıbrıs’ uluslararası alanda da kuzey Kıbrıs olarak bilinir.
Yeşil Hat, Kıbrıs Hükümeti’nin etkin kontrolünde olan alan ile kuzey Kıbrıs arasındaki bölünme
hattıdır.  Bu hat, uluslararası alanda sınır olarak tanınmamaktadır.  Sadece Kıbrıs Cumhuriyeti
Birleşmiş Milletler’in üyesi olsa da, çözüm süreci kapsamında BM, adada iki toplumun, Kıbrıs
Rum toplumunun ve Kıbrıs Türk toplumunun varlığını kabul eder. 
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ÖZET

Εlli yılı aşkın bir süredir, uluslararası toplum, BM öncülüğünde Kıbrıs Sorununa çözüm
bulmaya çalışmaktadır. Bu çabaların en sonuncusu Temmuz 2017’de Garantör Güçler
Britanya, Yunanistan ve Türkiye, ve Avrupa Birliği (AB)den temsilcilerin katılığı büyük

bir uluslararası konferansın ardından çöktü.  BM Genel Sekreteri’nin çözüm olasılığının hala canlı
olduğu yönündeki değerlendirmesine rağmen, yeni bir sürecin yakın zamanda başlayacağına
dair çok az kanıt vardır.  Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri, kapsamlı bir çözümün gerçekten
bulunabileceğine dair somut kanıt olmaksızın, BM barış gücünün misyonunun süresiz bir
şekilde uzatılması ile ilgili endişe duyduğunu ortaya koymuştur.  Bu, adanın geleceği ile ilgili çok
reel endişeleri beraberinde getirmektedir. Kıbrıs’taki ve daha geniş olarak bölgedeki statükonun
sürdürülemez olduğuna dair artmakta olan bir farkındalık vardır. Özellikle Türkiye’nin adanın
kuzeyindeki etkisinin artması ve gittikçe daha fazla Kıbrıslı Türkün adayı terk ediyor olması,
önümüzdeki on yıl içerisinde yeniden birleşmeyi tamamıyla imkânsız hale getirebilecektir.  

Hem adada bulunan hem de dışarıdan birçok gözlemci, çözüm umutlarını canlı tutmak için
iki toplumun daha aktif şekilde birbiri ile bağlantı kurmaya teşvik edilmeleri için acil adımların
atılması gerektiğine inanmaktadır. Buradaki zorluk şudur: iki toplum arasındaki teması kolaylaş -
tırmak için atılan adımlar Kıbrıs Hükümeti tarafından büyük bir şüphe ile karşılanmaktadır.
Birçok Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türklerin, izolasyonlarını hafifletmek için gösterilen çabayı, ‘Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ (KKTC)’ye meşruiyet kazandırmak için kullanacaklarına inanmaktadır.
Tanınma ile ilgili korkuların temelsiz olduğunu kimse savunamaz; ancak bu korkuların bir
perspektife oturtulması gerekmektedir.  Kıbrıslı Türklerin tek taraflı bağımsızlık ilanı Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yasadışı olarak ilan edilmiştir.  Bu, Uluslararası Adalet
Divanı tarafından da tekrardan teyit edilmiştir. Kıbrıslı Türklerle bir toplum olarak daha çok
bağlantı ve ilişki olsa da, uluslararası toplumun tanıma konusundaki tutumunu değiştireceğine
dair hiç bir gösterge yoktur. Aynı zamanda, tanımanın kazara olamayacağını da vurgulamak
gerekir. Tanıma her zaman niyet gerektirir.  Bu, bağlantı kurmak için önemli derecede bir
serbestlik kazandırmaktadır. Son yıllarda, ‘tanımadan bağlantı’ kurmak kavramı bilim insanları
ve politika yapıcıların giderek daha fazla dikkatini çekmeye başlamıştır, çünkü Kıbrıs gibi
durumlarda, çeşitli iş birliği türleri için fırsat yaratmaktadır.  Farklı durumların hepsi için
benimsenebilecek spesifik bir politika yerine, bu kavram, ayrılıkçı çatışmalara karşı yaklaşımın
değişmesini merkezine almaktadır. Ayrılıkçı toprakların izolasyonunun ters bir etki yaratabileceği
ve bir çözümü daha da zorlaştıracağı anlayışı temelinde bu kavram, tanımama ilkesine bağlı
kalarak bağlantıların kurulması yollarının aranması üzerine kuruludur.  Doğru siyasi irade ve
bir derece esneklikle birçok şey elde edilebilir. 
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Bu raporda da görülebileceği gibi, Kıbrıs’ta iki toplum arasında daha büyük bir bağlantının
kurulmasının yolunu açabilecek çeşitli girişimler hayata geçirilebilir. En önemlisi, siyasi düzeydeki
yaklaşımda köklü bir değişimin yaşanması gerekmektedir.  İki toplumun liderleri tarafından,
Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri birbirleri ile bağlantı kurmaları konusunda teşvik etmek için
daha fazla şey yapılmalıdır. Adanın siyasi liderlerinin, adada bir bağlantı kültürünü teşvik
etmeleri gerekmektedir. İki toplumun üyeleri arasındaki etkileşim vatanperver olmayan veya
şüpheli bir hareket olarak görülmemelidir. Bunun yerine, aktif şekilde teşvik edilmelidir.  Bu, iki
toplumlu faaliyetler için hibe temin etmek gibi girişimler için teşvikler yaratmanın yanı sıra, iki
toplumu bir araya getirme girişiminde bulunmak isteyenlere karşı medyanın olumsuz yaklaşımına
meydan okumayı içerebilir. Halihazırda üzerinde anlaşmaya varılmış olan girişimlerin
uygulamaya geçirilmesi için de daha fazla şey yapılmalıdır. Bunlara mobil telefon şebekelerinin
birleştirilmesi ve yeni geçiş noktalarının açılması dahildir. Değişimin gerektiği diğer alanlar,
geçmişe ve geleceğe olan yaklaşımlardır.  İki toplumun kayıp şahıslar konusunda daha fazla
bağlantı kurması gerekmektedir. Ama bunun yanı sıra, göç ve iklim değişikliğinin etkileri gibi
şu anki ve geleceğe dair sorunları bir arada ele almanın yollarını da düşünmeye başlamaları
lazımdır.  Bağlantı kültürü yurtdışındaki Kıbrıslı toplumlar içinde de teşvik edilmelidir.  

Son olarak, bu kültür değişimi için dışarıdan daha büyük bir destek ve teşvik gereklidir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 541 ve 550 sayılı Kararlarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
adadaki tek tanınan devlet olarak egemenliğini onaylayan ilgili diğer kararlara riayet ettiğini ve
bu konuda soru işareti olmadığını yeniden teyit etmelidir.  Ancak, uluslararası toplumun çözüm
sürecine angajmanının devamı için daha büyük işbirliğinin resmi hale getirilmesi, bir ön şart
haline gelmelidir. Bu bağlamda, iki toplumun, Kıbrıslı insanlar arasında uzlaşma ve etkileşimi
teşvik için neler yaptıkları BM Genel Sekreteri tarafından takip edilmeli ve değerlendirilmelidir.
Bu değerlendirme, barış gücü ve çözüm çabaları ile ilgili Güvenlik Konseyi’ne sunulan düzenli
raporlara dahil edilmelidir. Aynı şekilde, iki toplum arasında daha büyük bir bağlantının
kurulmasına dair çabalar Avrupa Birliği gibi diğer ilgili taraflarca aktif şekilde desteklenmelidir. 

Kıbrıs ve uluslararası toplum, iç karartıcı siyasi bir realite ile karşı karşıyadır.  Adadaki durum
değişmektedir. Toplumlar arasında daha fazla temasın teşvik edilmesi için acil adımların atılması
gerekmektedir.  Ancak, bu sadece doğru siyasi irade ile yapılabilir. 
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GİRİŞ

Kıbrıssorunu, çözüme varmak için sayısız çabaya rağmen, uluslararası alandaki en inatçı
şekilde aşılamaz sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.  Elli yılı aşkın bir süredir
uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler üzerinden, Kıbrıs Sorununu ortadan kaldırmak

için yaşayabilir ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya çalışmıştır. Üzücü bir şekilde, yedi Genel
Sekreterin1 en iyi çabalarına rağmen ada hala bölünmüştür. Bununla birlikte, yıllar içerisinde
sorunu çözmek için birkaç fırsat ortaya çıkmıştır.  Bunlardan en bilineni 2001-2004 yılları
arasındaki BM girişimidir. Bu girişim sonucunda, BM Genel Sekreteri Kofi Annan iki tarafa
taslak bir çözüm önerisi yapmıştır (Annan Planı olarak bilinen belge). Uluslararası toplum
tarafından memnuniyetle karşılanmasına rağmen, Annan Planı, Kıbrıs Rum toplumu tarafından
adanın 1 Mayıs 2004’te2 Avrupa Birliği’ne girmesinden hemen önce yapılan referandumda
büyük bir oranla reddedilmiştir. Bunun ardından geçen yaklaşık 15 yılda çözüm arayışları
devam etmiştir.  İki toplum arasındaki farklılıkları aşmak için ortaya konan en son çaba, İsviçre
Crans Montana’da BM şemsiyesi altında gerçekleştirilen yoğun bir müzakere sürecinin
ardından, Temmuz 2017’de çökmüştür. 

Uzun süredir konuyu izleyenler için anlamlı müzakerelerin yokluğu alışılmış bir durum olsa
da, statüko her iki toplum için belli maliyetler içermektedir.  Yüz binden fazla Kıbrıslı Rum’un
arazi ve mülklerine erişimi engellenmektedir. Kıbrıslı Türkler için mevcut durum ekonomik,
siyasi ve kültürel olarak dünyadan izole kalmaya devam etmeleri anlamına gelmektedir. 
Her iki toplum da, adada askeri bir bölünme hattının bulunmasının yarattığı güvensizliği
hissetmeye devam etmektedir.  Buna ek olarak, hem adadaki hem de daha geniş olarak Doğu
Akdeniz bölgesindeki dinamiklerin değişiyor olduğuna dair artmakta olan bir farkındalık vardır.
1980ler, 1990lar ve 2000’lerin ilk yılları boyunca siyasi durum oldukça statikti.  Adadaki
bölünmüşlük sadece iki toplum arasında değil Yunanistan ve Türkiye arasında da genel bir
gerginlik ve güvensizlik yaratsa da - birkaç önemli olay haricinde3 - durum nispeten stabildi.

Bu dönemde karşımızda laik bir Türkiye vardı. Siyasi olarak kaotik olsa da NATO’nun önemli
bir üyesi ve Avrupa Birliği’nin istekli adayı olarak Batı’ya demirlemiş bir Türkiye vardı. 

1 U Thant (1961-1971), Kurt Waldheim (1972-1981), Javier Perez de Cuellar (1982-1991), Boutros Boutros Ghali
(19921996), Kofi Annan (1997-2006), Ban Ki-moon (2007-2016), Antonio Guterres (2017-şimdi).

2 Oylama 24 Nisan 2004’te yapıldı.  Kıbrıs Türk toplumu yüzde 66 oranında plana destek verdi.  Ancak Kıbrıslı Rumların
yüzde 76’sı planın aleyhine oy kullandı. 

3 Muhtemelen en ciddi vaka Ağustos 1996’da yaşandı. Yeşil Hat üzerinde, iki genç Kıbrıslı Rum’un hayatına mal olan
şiddet olayları yaşandı. ‘Violence erupts at funeral of Greek Cypriot’, the irish times, 15 August 1996.
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Ancak, son on yılda adadaki ve bölgedeki durum dönüşüme uğramıştır.  İki toplumun üç
nesildir devam eden ayrılığı, Kıbrıs Türk toplumunun demografisinde ve kuzey Kıbrıs’ın
nüfusunda yaşanan değişiklik, giderek Kıbrıs sorununun çözümünün doğasını değiştirmektedir.
Bir zamanlar adadaki durum ile ilgili bir bilinirlik ve çözümün parametreleri ile ilgili istikrar vardı.
Şimdi bu, dramatik şekilde değişmeye başlamıştır. İkinci olarak, Türkiye içeride ve dışarıda siyasi
yönünü değiştirmiştir. Bir zamanlar olduğu gibi Batı’ya bağlı değildir.  İçeride, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha otoriter bir yol benimsemiştir. Aynı zamanda,
Türkiye’nin dış politika yönelimi de çok büyük bir değişime uğramıştır. AB üyeliği artık gerçekçi
bir hedef gibi görünmemektedir. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağları da
yıpranmıştır. Batı birliğindeki geleceği sorgulanmaktadır.4 Ankara, güney Afrika ve Balkanlar
gibi başka yerlerde etkisini artırmaya ve Rusya ve Çin ile bağlarını güçlendirmeye odaklanmış
durumdadır. Tüm bu faktörlerin sonucu olarak, statükonun doğası ile ilgili eski varsayımlar artık
şüphelidir. Türkiye ille de Batı’dan vazgeçmiyor olsa da, dış politikası giderek daha öngörülemez
ve plansız hale gelmektedir. 

Şimdi, çözüm umutlarının canlı tutulması için her zamankinden daha fazla adımların
atılması gerekmektedir.  İki toplum arasında güven inşa etmek, Türkiye’nin kuzeyde artmakta
olan etkisini sınırlandırmak ve genç Kıbrıslı Türkler için fırsatlar yaratarak başka ülkelerde bir
gelecek aramak yerine adada kalmayı seçmelerini sağlamak için acil önlemlere ihtiyaç vardır.
Ancak, iki toplum arasında daha çok bağlantı kurma çabalarının yanı sıra, Kıbrıslı Türklerin
dünya ile bağlantı kurma çabaları, Kıbrıslı Türklerin Kasım 1983’teki tek taraflı bağımsızlık ilanı
nedeniyle engellenmektedir.  Her ne kadar bu ayrılıkçı hareket, uluslararası topluma sözde
‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımamalarını söyleyen BM Güvenlik Konseyi tarafından
anında ve kesin bir şekilde kınanmış olsa da, geçen oy yıllar boyunca Kıbrıs hükümeti Kıbrıs
Türk devletinin uluslararası arenada tanınmasını engellemek için hatırı sayılır çaba göstermiştir.
Bu çabalar sadece üçüncü ülkeler tarafından resmi tanınmayı engelleyecek adımları içermekle
kalmamış, Kıbrıslı Türklerin ekonomik, kültürel ve spor alanlarında dış dünya ile temas etmesini
engellemeye de çalışmışlardır.  Bu politikaların altında yatan mantık anlaşılabilir olsa da - ve
adil olmak gerekirse 2003 yılına kadar Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonu iki toplumu ayrı
tutmayı amaçlayan Kıbrıslı Türk liderin politikalarının da bir sonucuydu - yine de Kıbrıs Türk
toplumunun izolasyonuna neden olmuştur. 

Bu sadece iki toplum arasındaki güveni yıkmamış, aynı zamanda genç Kıbrıslı Türklerin göç
etmesine neden olmuş ve Kıbrıslı Türkleri Türkiye’ye daha da bağımlı hale getirmiştir.  Diğer
bir deyişle, izolasyon politikası giderek çözümü daha da zorlaştıran trendlerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur.

Aynı olgu diğer başka bazı çatışma alanlarında da, özellikle de Güney Kafkasya’daki
anlaşmazlıklarda da ortaya çıkmıştır. Ayrılıkçı toprakları baskı altında pes edecekleri umuduyla

4 Michael Binyon, ‘Where next for Turkey in Nato?’, the times, 15 August 2018.
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izole etmenin faydadan çok zarar getirdiği artık geniş şekilde kabul edilmektedir.  Sadece
taraflar arasındaki güveni sarsıp ayrılan yapının ayrıldığı devletle yeniden bir araya gelmesi
şansını azaltmakla kalmamakta, bu yapının dışarıdaki bir patron devlete daha bağlı hale
gelmesine de neden olabilmektedir.  Sonuç olarak, böyle durumlarda kullanılabilecek bir dizi
mekanizma ve süreç vardır. Özellikle ‘tanımadan bağlantı kurmak’ kavramı artık hem
akademisyenler hem de politika yapıcılar tarafından ayrılıkçı anlaşmazlıklarda giderek daha
büyük önem kazanan bir kavram haline gelmiştir.  Ayrılıkçı toprağın yetkililerini meşrulaştırır
gibi görünen girişimler yaparak çatışmanın temel dinamiklerini değiştirmeye çalışmak yerine,
burada ana fikir, uluslararası alanda tanınan devletin egemenliğine saygı duyan bir şekilde
iletişim kanalları açmaktır. Bu kavram, ayrılıkçı toprakların izole edilmemesinin ve dolayısıyla
statükonun devamında çıkarı olabilecek bir dış aktörle her zamankinden daha yakın ilişkiler
kurmamasının önemini anlar. Gösterileceği gibi, bunun elde edilebilmesi için birkaç yol vardır.
Ancak en önemlisi, bu, politika yapıcılar arasında bir zihniyet değişimini gerektirmektedir.
‘Tanımadan bağlantı kurmak’ kavramını temel alan bu rapor, iki toplum arasında daha büyük
bir bağlantının olması ihtiyacını incelemekte ve adadaki bağlantıya dair kültürün değişebil -
mesinin yollarını araştırmaktadır. Bunu yaparken halihazırda Kıbrıs’ta kullanılmış olan ilkeleri
veya başka yerlerde ortaya çıkan ilkeleri takip etmektedir.  

Son bir not olarak, bu çalışma, Kıbrıs sorununa uluslararası yaklaşımın iki temel ilkesini
gözetir:  İlk ve en önemli olarak, bu çalışma açık veya kapalı bir şekilde ‘KKTC’nin tanınmasını
sağlamaya çalışmaz.  Bu çalışmada yapılan öneriler Güvenlik Konseyi kararlarına, özellikle de
541 (1983) ve 550 (1984) sayılı kararlara uygundur.  İkinci olarak, herhangi bir nihai çözümün
doğasını sorgulamaz. Taraflar çözümün, iki-bölgeli, iki-toplumlu bir federasyonun kurulması
ile şekilleneceği konusunda anlaşmışlardır.  Bu rapor bu modele bağlıdır. 
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KIBRIS SORUNUNUN EVRİMİ

1955 yılında ada nüfusunun yüzde 78’ini meydana getiren Kıbrıs Rum toplumu, 75 yılı aşkın
süredir devam eden Britanya sömürge yönetimini sona erdirmek ve adanın siyasi olarak
Yunanistan’a bağlanmasını (enosis) sağlamak için silahlı bir kampanya başlattı. Bunun
karşılığında, ada nüfusunun yüzde 18’ini meydana getiren Kıbrıs Türk toplumu adanın
Yunanistan ve Türkiye arasında bölünmesini talep etti (taksim).5 1959 yılında Yunan ve Türk
hükümetleri arasında bir uzlaşmaya varıldı.  Kıbrıs bağımsız bir devlet olacaktı.  Karmaşık bir
anayasal düzenleme ile, güç, iki topum arasında paylaşılacaktı. Bu arada, Birleşik Krallık,
Yunanistan ve Türkiye - Garantör Devletler olarak - yeni devletin egemenliğini ve bağımsızlığını
temin etmekten sorumlu olacaktı. 

Kıbrıs Cumhuriyeti 16 Aralık 1960’ta doğdu. İki toplumun yeni bir ilişki kurabileceği
umutlarına karşın, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında bir dizi anlaşmazlık yaşandı.
Örneğin, büyük kentlerde ayrı belediyelerin kurulması ve silahlı kuvvetlerin yapısı ile ilgili
anlaşmazlıklar çıktı.  1963 yılının sonlarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs
Rum toplumunun lideri Başpiskopos Makarios, anayasada yapılmasını talep ettiği 13 değişiklik
önerisi sundu.  Bunlar, anında Türkiye tarafından reddedildi.  Günler sonra, 21 Aralık 1963’te
adanın başkenti Lefkoşa’da çatışma çıktı.  Bu, daha sonra Kıbrıs’taki birkaç başka kente de sıçradı.
Sonuç olarak ve iki toplumun bugün hala üzerinde anlaşamadıkları nedenlerle Kıbrıslı Türkler
Cumhuriyeti’nin devlet kurumlarında yer almaktan vazgeçti.  Bu arada Garantör Güçler
çatışmayı bastırmak ve Londra’da bir barış konferansının şartlarını oluşturmak için geçici bir
askeri güç kurmakta mutabık kaldı.  Bu gerçekleşemeyince, durum Birleşmiş Milletler’e havale
edildi.  4 Mart 1964’te BM Güvenlik Konseyi, 186 sayılı Kararını aldı.  Bu kararla ada için bir barış
gücü (UNFICYP) oluşturuldu ve iki toplum arasındaki siyasi diyaloğu gözetmesi için bir
arabulucunun atanmasının zemini hazırlandı. Bu BM görüşmeleri bir şekilde sonraki 10 yıl
boyunca devam etti. 

Temmuz 1974’te Atina ve Lefkoşa arasındaki gerginliğin ardından Yunanistan’daki askeri
hükümet Cumhurbaşkanı Makarios’un devrilmesini emretti. Beş gün sonra 20 Temmuz’da
Türkiye askeri bir işgal hareketi başlattı.  Ağustos’un ortasına gelindiğinde adanın yüzde 36’sı
Türk kontrolüne geçmiş bulunmaktaydı. 160,000 Kıbrıslı Rum evlerini terk etmek zorunda
bırakıldı. Aradan geçen aylarda, on binlerce Kıbrıslı Türk, hala Kıbrıs hükümetinin kontrolünde
bulunan bölgelerden ayrıldı ve Türk askeri kontrolü altındaki kuzeye gitti. 1975 yılında Kıbrıs

5 Adanın nüfusunun geriye kalan yüzde 4’ü üç dini azınlıktan oluşmaktaydı: Maronitler, Ermeniler ve Latinler.
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Türk liderliği burada ‘Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni kurdu (KTFD). Üç yıl sonra, 1977’de, iki
toplumun lideri Başpiskopos Makarios ve Rauf Denktaş ileride Kıbrıs sorununa bulunacak
çözümün iki-bölgeli, iki-toplumlu bir federasyon temelinde olacağı konusunda uzlaştı.  Bu 1979
yılında yeniden teyit edildi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.6

Bugüne kadar bu iki ‘Üst Düzey Anlaşma’ çözümün temel parametreleri olarak görülmektedir.  

TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK İLANI VE TANINMAMIŞLIK 
Federal bir çözüm arayışı üzerinde varılan anlaşmaya rağmen, Kıbrıs Türk liderliği 15 Kasım
1983’te tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etti.7 ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ (KKTC) hemen
Türkiye tarafından tanındı. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu ayrılıkçı adımı kınadı.
20 Kasım 1983 tarihindeki 541 Sayılı Karar ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ‘Kıbrıs Türk
yetkililerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ayrılma ilanını’ kınadı ve açıkça devletlere ‘Kıbrıs
Cumhuriyeti dışında Kıbrıs’ta herhangi bir devleti tanımamaları’ çağrısında bulundu.  Bu çağrı
daha sonra 11 Mayıs 1984’te alınan 550 sayılı Karar ile yeniden teyit edildi. Bu karar ile Güvenlik
Konseyi ‘üye devletlerin ayrılıkçı bir eylemle kurulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ni
tanımamaları’ çağrısını yineledi ve hiçbir şekilde bu ayrılıkçı oluşuma yardımcı olmamaları
çağrısı yaptı. 

Bu kararların sonucu olarak Kıbrıslı Türkler kendilerini ileriki yıllarda uluslararası arenadan
izole edilmiş buldular. Örneğin, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuzey Kıbrıs’taki herhangi bir
havaalanını eklemeyi kabul etmedi.8 Bu da kuzey Kıbrıs’a doğrudan uluslararası uçuş olmadığı
anlamına gelmektedir. Bunun yerine, adanın kuzeyine inen ve kuzeyinden kalkan uçakların
Türkiye’den geçmesi gerekmektedir. Bu, Kıbrıslı Türklerin başlıca geçim kaynağı olan turizmi
kısıtlamıştır.  Aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumu ve dünyanın geriye kalanı arasındaki ticaret
de kısıtlıdır. 1993 yılında Avrupa Adalet Divanı, kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaretin yasak
olduğuna karar verdi.9 Bu kararın da Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınmasına çok olumsuz bir
etkisi olmuştur, çünkü her türlü ticaretin Türkiye üzerinden olması gerektiği anlamına gelmiştir.
Sonuç olarak Kıbrıslı Türkler her zamankinden daha fazla Türkiye’nin desteğine bağımlı hale
gelmişlerdir.  Bugün hala Kıbrıs Türk yönetimi Ankara’dan gelen önemli miktarda doğrudan
hibe ile desteklenmektedir. Bu arada tek taraflı bağımsızlık ilanından sonraki 35 yılda diğer
temaslar da kısıtlı olmuş veya yasaklanmıştır. Örneğin, Kıbrıs Türk spor takımları uluslararası
yarışmalara katılamamaktadır.Aynı zamanda, Kıbrıs Hükümeti ‘KKTC’nin tanınmasını engellemek

6 ‘Üst Düzey Anlaşmalara’ ilk referans 15 Haziran 1977 tarihli 410 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararında
bulunmaktadır. 

7 Bunun öncesinde yaşananların bir anlatımı için bakınız James Ker-Lindsay, ‘Great Powers, Counter Secession, and
NonRecognition: Britain and the 1983 Unilateral Declaration of Independence of the “Turkish Republic of Northern
Cyprus”’, diplomacy and statecraft, Volume 28, Number 3, 2017, pp.431-453

8 Bakınız International Civil Aviation Organisation (ICAO), Doc 7910/168, ‘Location Indicators’, June 2018. Kıbrıs’taki üç
uluslararası havaalanı Lefkoşa, Larnaka ve Baf’tır.. 

9 Bunun bir analizi için bakınız Stefan Talmon, ‘The Cyprus Question before the European Court of Justice’, european
Journal of international law, Volume 12, Number 4, 2001, pp.727-750.
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için diplomatik bir çaba başlatmıştır.  Reel anlamda, bu, uzaktan da olsa Kıbrıs Türk devletinin
tanınması anlamına gelebilecek her şeye güçlü bir şekilde ve hemen karşı çıkılması anlamına
gelmektedir.10

Kıbrıslı Türklere uluslararası toplum tarafından getirilen kısıtlamaların yanı sıra, toplumun
yüz yüze olduğu izolasyon, kendi kendisine dayattığı bir şeydir de aynı zamanda.  İki toplumun
birbirinden uzaklaşması, iki toplum arasında temasın olmasını kasten engelleyen Rauf Denktaş
tarafından da teşvik edilmiştir.  Örneğin, 1974’ten 2003’e kadar iki taraf arasındaki yasal tek
geçiş noktası Lefkoşa’daydı.  Bu arada, Kıbrıs Türk toplumunu başka değişiklikler de etkilemeye
başladı.  Bunlardan en önemlisi, 1974’ten sonraki dönemde bu tarz demografik değişiklikleri
yasaklayan uluslararası hukuku11 doğrudan ihlal ederek adaya Türkiye’den getirilen yerleşiklerdi.
Adadaki sayılarının 30,000-40,000 arasında olduğu düşünülen önemli büyüklükteki Türk askeri
varlığının yanı sıra, bu nüfus hareketi, Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki kontrolünü
kuvvetlendirdi.  

AB ÜYELİĞİ VE KIBRISLI TÜRKLERİN İZOLASYONUNUN KISMEN
KALKMASI 
Tek taraflı bağımsızlık ilanına rağmen, iki toplum arasındaki görüşmeler BM şemsiyesi altında
devam etti.  1993 yılında adanın geleceği ile ilgili tartışmalar Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği
adaylığına başvurunca radikal bir değişime uğradı.  Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’ın AB üyeliğinin, hem
Yunanistan hem Türkiye’nin üye olmadığı kurumlara üyeliği yasaklayan maddeyi ihlal edeceğini
iddia ettiler. Buna rağmen, Avrupa Komisyonu başvuru ile ilgili olumlu görüş verdi ve üyelik
görüşmeleri 1995’te başladı. Bunun üzerine, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB
arasındaki her anlaşmanın aynısını yapacaklarını açıkladılar.  Bir noktada Türkiye, kuzey Kıbrıs’ı
ilhak etme tehdidinde bulundu.  Bununla birlikte, AB’ye üyelik süreci 2001’de başlayan büyük
bir BM girişimi için katalizör oldu.  Mart 2004’te Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne girmesine haftalar
kala, BM, adada kapsamlı bir çözüm önerisi yaptı: Annan Planı.12 24 Nisan’da iki taraf Plan için
referanduma gitti.  BM önerisi Kıbrıs Türk toplumu tarafından kabul edildi. Kıbrıslı Türkler
anlaşmaya yüzde 66 oranında onay verdi.  Ancak, Cumhurbaşkanı Tasos Papadopoulos’un
planın reddedilmesine yönelik çağrısının ardından, Kıbrıslı Rumların yüzde 76’sı öneriyi reddetti.
Sonuç olarak 1 Mayıs 2004’te Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne bölünmüş bir şekilde girdi.

10 Kıbrıs Hükümetinin ‘KKTC’nin tanınmasını engelleme çabaları ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız James Ker-Lindsay, the
foreign policy of counter secession: preventing the recognition of contested states (Oxford: Oxford University Press, 2012).
Aynı zamanda, bakınız, Sotos Zackheos, cyprus diplomacy: a personal testimony (Athens: Livanis Publications, 2010)

11 Bunun1974’ün hemen sonrasında yeni bir analizi için bakınız, Helge Jensehaugen ‘‘Filling the Void’: Turkish
Settlement in North Cyprus, 1974-1980’, settler colonial studies, Volume 7, Number 3, 2017, pp.354-371

12 Süreç ve Annan Planı ile ilgili genel bilgi için bakınız Frank Hoffmeister, the legal aspects of the annan plan and eu
accession (Leiden: Martinus Nijhoof, 2006); James Ker-Lindsay, eu accession and un peacemaking in cyprus (Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2005); Claire Palley, an international relations debacle: the un secretary-general’s mission of good
offices in cyprus 1999–2004 (Oxford: Hart Publishing, 2005); Andrekos Varnava and Hubert Faustmann (editors),
reunifying cyprus: the annan plan and beyond (London: I.B.Tauris, 2011).
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Aslında ada bir bütün olarak AB’ye girdi ve Kıbrıs Hükümetinin talebi ile AB müktesebatı Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin etkin kontrolü altında olmayan bölgelerde askıya alındı. 

Bu aşamada Kıbrıslı Türklerin izolasyonu bir nebze azaldı.  Nisan 2003’te Yeşil Hat üzerindeki
geçiş kısıtlaması Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından kaldırıldı.  On yıllardır ilk defa Kıbrıslı Rumlar
ve Kıbrıslı Türkler nispeten özgürce adanın her yerine seyahat edebiliyorlardı. Ancak birçok
Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk yetkililere pasaport veya kimlik gösterme zorunluluğundan dolayı
bunu yapmamayı tercih etti.  Bu arada birçok Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkla -
rından faydalandı. Bu onları Avrupa Birliği vatandaşı yaptı ve AB içerisinde yaşama ve çalışma
hakkını verdi.   

Kıbrıslı Türklerin Annan Planı’na verdiği destek sayesinde toplumun uluslararası alandaki
izolasyonlarını azaltmak için başka adımlar da atıldı.  28 Mayıs 2004’te Güvenlik Konseyi’ne
sunduğu raporda BM Genel Sekreteri Kıbrıslı Türklerin birleşme için verdikleri oyun ‘onlara baskı
uygulamak ve izole etmek için uygulanan mantığı ortadan kaldırdığını’ belirtti. … ‘Bu bağlamda
ve bu nedenle - ve tanıma veya ayrılığa yardımcı olmak amacıyla değil – umarım ki [Güvenlik
Konseyi üyeleri] tüm devletlere hem ikili olarak hem de uluslararası oluşumlar içinde işbirliği
yaparak Kıbrıslı Türkleri izole eden ve gelişmelerinin önüne geçen gereksiz kısıtlama ve
sınırlamaları kaldırırlar. Bunun Güvenlik Konseyi’nin 541 (1983) ve 550 (1984) sayılı kararlarına
uygun olduğuna inanmaktayım.’13  Bu çağrıya diğer oluşumlar da cevap verdi. İslam Konferansı
Örgütü (İKÖ) Kıbrıslı Türklerin statüsünü 1979’da Kıbrıslı Türkleri gözlemci üye olarak kabul
ettiğinden beridir kullandığı ‘Kıbrıs Türk toplumundan’ ‘Kıbrıs Türk Devleti’ne yükseltti.14

O zamandan beridir üyelerine Kıbrıslı Türklerle ekonomik ve kültürel temaslarını artırmaları
çağrısı yapmaktadır.15 Kıbrıslı Türklere aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde
gözlemci statüsü verildi. 

Ancak diğer alanlarda Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarını azaltma adımları kısmi olarak
gerçekleştirilebildi.  Kuzey Kıbrıs ve Avrupa Birliği arasında direk ticaret yollarını açarak Kıbrıs
Türk toplumu ile daha yakın bağlar kurmak yönündeki AB girişimi, AB yasalarını ihlal ettiği
açıklığa kavuşunca engellendi.16 Bunun yerine, ihracatın Kıbrıs hükümetinin kontrolü altındaki

13 ‘Report of the Secretary-General on his Mission of Good Offices in Cyprus’, UN Security Council Document S/2004/437,
28 May 2004, Paragraphs 90 and 93.

14 Resolution No.6/31-P, 31st Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers, Istanbul, 14-16 June 2004. 2004’te AB
ve İKÖ arasında İstanbul’da yapılacak olan büyük bir zirve, Türk Hükümeti katılımcılar listesine Kıbrıs Türk Devleti’ni
eklemeye çalışınca iptal edildi. Bu girişim AB tarafından reddedilmişti. ‘Ankara cancels EU, OIC meeting: Row over
Turkish Cypriots’, afp, 1 October 2004.

15 Örneğin, Resolution No.7/38-Pol, The Situation in Cyprus’, 38th Session of the Council of Foreign Ministers, Astana,
Republic of Kazakhstan, 28-30 June 2011, ‘4. Üye Devletlere Kıbrıs’ın Müslüman Türk halkı ile dayanışmayı güçlendirme,
yakın bağlar kurma ve üzerlerindeki insanlık dışı izolasyonların kaldırılması için somut ve siyasi olarak yardımcı olma ve
her alanda ilişkilerini artırıp genişletme çağrısı yapmaktadır; 5. Bu çerçevede Üye Devletleri, Kıbrıs Türk tarafıyla
ekonomik işbirliği, direk ticaret, turizm, bilişim fırsatlarını araştırmaya; - Kıbrıs Türk halkı ile kültürel ilişkiler ve sportif
temaslar geliştirmeye; - öğrenci ve akademisyen değişimi de dahil Kıbrıs Türk üniversiteleri ile işbirliğini teşvik etmeye
davet etmektedir;

16 Yasal konuların analizi için bakınız Nikos Skoutaris, the cyprus issue: the four freedoms in a member state under siege
(Oxford: Hart Publishing, 2011).
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bölgelerden geçmesi kararlaştırıldı.  AB birçok başka girişimi de genelde Kıbrıs hükümetinin
itirazları nedeniyle uygulamaya koymakta zorlandı.17 Bu arada başka alanlarda uzun süredir
devam eden izolasyonlar aynı şekilde devam etti.  Örneğin kuzey Kıbrıs’a direk uçuşların yanı
sıra dış dünya ile birçok başka ekonomik, siyasi, sportif ve kültürel etkileşim yasak olmaya
devam etti. 

GÖRÜŞMELERİN ÇÖKMESİ VE ŞU ANKİ ÇIKMAZ 
Annan Planı’nın başarısızlığının ardından çözüm görüşmelerine başlamak için birkaç çaba
ortaya kondu.  Ancak, yeni bir süreç için gerçekçi bir olasılık ancak 2013’te Nikos Anastasiadis
Kıbrıs Rum toplumunun, 2015’te de Mustafa Akıncı Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine gelince
doğdu. Bir yılı aşkın doğrudan müzakerelerin ardından 2016 sonlarında liderler bir dizi görüşme
için İsviçre dağlarındaki Mont Pelerin’de buluştu.  Orada toprak ve yönetim de dahil bir 
dizi temel açıkta kalan konu üzerinde bazı yakınlaşmalar elde ettikleri görüldü. Bu, Birleşmiş
Milletler’e süreci son aşamasına taşımak için güven verdi: İki toplum arasında temel iç
konulardaki tartışmaları sonlandırmak ve çözümün güvenlik kısmı için Garantör Güçleri sürece
dahil etmek için büyük bir uluslararası konferans organize edildi.  Bu konferansın ilk bölümü 
16 Ocak 2017’de Cenevre’de yapıldı. Bunu, altı ay sonra Crans Montana’da 10 gün süren 
yoğun görüşmeler izledi. Ancak 6 Temmuz’da liderler ve Britanya, Yunanistan ve Türkiye’den
temsilcilerin katıldığı gergin toplantının ardından müzakereler iki taraf arasında nihai bir
anlaşmaya varılamadan çöktü.  Sorunun tam olarak ne olduğu açıklanmamış olsa bile, birkaç
ay sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Güvenlik Konseyi’ne yazdığı raporda Kıbrıs
Sorununu çözmek için ‘tarihi bir fırsatın’ yitirildiğini yazdı.18

Görüşmelerin çökmesinin ardından taraflar arasında ne zaman yeni bir sürecin başlayabile -
ceğine dair sürekli spekülasyonlar yapıldı. Kimileri sürecin nispeten yakın zamanda başlayacağını
düşünürken, diğerleri görüşmelerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden
sonra başlamasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Seçimlerde Anastasiadis bir kez daha
Kıbrıs Rum liderliğine seçildi. Bu, beklenen ilerlemeyi sağlamayınca, Türkiye’deki genel
seçimlerin tamamlanmasının iki toplum arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması için
katalizör olacağı savunuldu. Bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yeni yetkilerle donanmış
cumhurbaşkanlığına seçildi.  Ancak bu da yeni bir sürecin başlamasına neden olmadı. Bu arada
Amerika Birleşik Devletleri, BM barış gücü misyonlarının süresiz bir şekilde görev yapmasından
giderek daha büyük bir memnuniyetsizlik duyduğunu açıkça ortaya koymaya başladı. Bu
kapsamda, Washington UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ret oyu verebileceğini belirtti.19

17 AB’nin Kıbrıslı Türklerle yaptığı faaliyetler için bakınız George Kyris, the europeanisation of contested statehood: the eu in
northern cyprus (Farnham: Ashgate, 2015).

18 ‘Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus’, United Nations Security Council Document
S/2017/814, 28 September 2017.

19 ‘UN pondering Unficyp’s fate’, the cyprus mail, 30 April 2017; ‘UNFICYP to stay another six months but it could be the last
chance’, the cyprus mail, 26 July 2018.
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Temmuz 2018’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres danışman olarak ABD
Eski İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Jane Holl Lute’u atadı. Lute’un görevi çözüm görüşmelerinin
yeniden başlaması koşullarının olup olmadığını incelemekti.20 15 Ekim’de, Guterres, raporunu
Güvenlik Konseyi’ne sundu.  Çok önemli olarak şunu not etti: 

BM’nin toplumlar arasında bir barış sağlamak için gösterdiği çabanın çok iyi bilinen tarihine
ve bugüne kadar çözümü engelleyen zorlukları aşmak için tarafların yapması gerekenlere
rağmen, adadaki toplumlar arasında kapsamlı bir çözüm ihtimalinin canlı olduğuna
inanıyorum.21

Ancak, çözüm umutları canlı olsa bile, son doğrudan görüşmelerin çökmesinden iki yıl sonra
yeni müzakerelerin ne zaman başlayacağına dair bir netlik yoktur. 

20 ‘UN assigns Lute to conduct consultations on Cyprus’, the cyprus mail, 3 July 2018.
21 ‘Report of the Secretary General on Good Offices in Cyprus’, United Nations Security Council Document S/2018/919, 

15 October 2018.
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22 Eskiden birlikte yaşama dair daha fazlası için bakınız Eleni Lytras and Charis Psaltis, formerly mixed villages in cyprus:
representations of the past, present and future (Nicosia: AHDR, 2011)

23 Örneğin, 2010-2011’de yapılan bir anket Kıbrıslı Rumların %32.87’sinin Yeşil Hattın diğer tarafına hiç geçmediğini
gösterdi. %25.05 sadece bir kez geçti. Yedi seferden fazla geçenlerin oranı sadece %7.7 idi. Charis Psaltis, ‘Is Contact
Reducing Prejudice in Cyprus?’, Yazar için yapılan sunum, Ekim 2018. 

GİDEREK DAHA DA BELİRSİZLEŞEN STATÜKO

BMGenel Sekreteri’nin Ekim 2018 raporunda yer alan ve çözüm ihtimalinin
canlı olduğunu belirttiği değerlendirmesine karşın, birçok dış gözlemciye
göre Kıbrıs bir çıkmazdadır.  Görüşmelerin yeniden başlaması için çok küçük

bir umut ışığı vardır.  Bir zamanlar bu, nahoş ama tanıdık bir durum olarak görülürdü. Kıbrıs
Sorunu’nun tarihi, iki taraf arasında bir anlaşmaya varmak için gösterilen birbiri ardına çabalar
ve bunların ardından gelen uzun süreli uzaklaşma süreçleri veya görüşmeler ile ilgili
görüşmelerle doludur.  Böyle bir ara iki tarafın, ve BM de dahil diğer ilgili tarafların süreç ile
ilgili düşünmeleri için bir fırsat olurdu. Ancak, görüşmelerde uzun bir aranın mümkün olmasını
sağlayan eski kesinlikler hızla yok olmaktadır. Statükonun giderek daha da sürdürülemez
olduğuna ve çözüm fırsatı penceresinin kapanmakta olduğuna dair giderek artmakta olan bir
farkındalık vardır.  Spesifik olarak üç ana endişe vardır.  

TOPLUMLARIN BİRBİRİNDEN UZAKLAŞMASI 
İki toplumun birbirinden ilk kez ayrıldığı 1963 olaylarının üzerinden 55 yıl geçti. Ada Türk

işgalinin ardından bölüneli kırk beş yıl geçti. Gerçekten iki-toplumlu bir Kıbrıs’ta yaşamı

hatırlayanların sayısı azalmaktadır.22  Diğer toplumdan insanlarla yan yana yaşama tecrübesine

sahip olanlar şu anda yetmiş yaşın üzerindedir.  Tabii ki, Yeşil Hattın 2003 yılında açılması iki

toplum arasında çok daha fazla temasın olmasını sağlamıştır.  Ancak bunun etkileri birçoğunun

beklediğinden daha az belirgindir. Kıbrıslı Türkler sık sık Yeşil Hattın diğer tarafına geçmektedirler.

Çoğu alışveriş imkanlarından faydalanırken, bazıları orada çalışmakta veya okula gitmektedir.

Tersi yönde seyahat eden Kıbrıslı Rumların sayısı ise çok daha azdır. Lefkoşa’daki geçiş noktasının

açılmasından bu kadar çok yıl sonra bile Kıbrıslı Rumların çoğunluğu ya Yeşil Hattın diğer

tarafına hiç geçmemiştir ya da bir kez geçmiştir.23  İki toplum arasındaki uzaklık özellikle gençler

arasında çok belirgindir. Özellikle genç Kıbrıslı Rumların federal çözümün faydalarını

sorguladığını veya statükonun hatta bölünmenin yeniden birleşmekten daha iyi bir opsiyon
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olacağını savunduklarını çok sık duyabilirsiniz.24 Bu Kıbrıs Rum toplumunun bütününün

görüşünü yansıtmıyor olsa bile - küçük bir çoğunluk hala istedikleri için veya zaruri gördükle -

rinden25  federal çözümü kabul etmeye isteklidir - bu endişe verici bir trenddir. BM gözetimindeki

müzakerelerin çökmesinin iki toplumun bağlantıları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu

gözlemlenmektedir.26 Genel olarak şu anki durum, en iyi BM Genel Sekreteri’nin Temmuz

2018’de Güvenlik Konseyi’ne yazdığı raporda özetlenmektedir: 

İlk geçiş noktasının 2003’te, altı tane daha geçiş noktasının da daha sonra açılmasına; yıllar

içerisinde anlamlı temas kurulması, ve toplumlararası ilişkilerin güçlenmesi için birçok çabaya

rağmen toplumlar arasında devamlı işbirliği çok kısıtlıdır. Birkaç nesil ayrı yaşamış ve birbirinden

uzaklaşmıştır.27

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN GELECEĞİ 

İkinci büyük endişe Kıbrıs Türk toplumunun geleceğine dairdir. Şu anda Kıbrıs Türk toplumunun

sayısının 150,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.28 Ancak, gelecek yıllarda bu sayının

düşmesine neden olacak önemli demografik trendler yaşanmaktadır.  Son birkaç on yıldır dış

dünya ile kısıtlı teması olan ve sınırlı iş imkanları ile yüzleşen genç Kıbrıslı Türklerin adayı terk

edip başka yerlerde hayat kurduklarına dair tartışmalar vardır.29 Gerçekten de, üst düzey

yöneticilerin bile kendi çocuklarının adayı terk edip kariyerlerine yurtdışında devam etmelerinden

duydukları hayal kırıklığından bahsettiklerini yaygın şekilde duyabilirsiniz. Kimileri kendi siyasi

amaçları açısından bu sayıyı abartma eğiliminde olsa bile, bir ‘beyin göçü’ yaşandığı su

götürmez bir gerçektir.  Bu, Kıbrıs AB’ye girdikten sonra belirgin şekilde artmıştır.  Yurtdışına

gidenler, bir gün yeniden Kıbrıs’a dönebilme umudu taşısa bile, kuzey izole şekilde kaldığı

sürece dönmek için çok az nedenleri olacaktır. Dolayısıyla, müzakerelerin çökmesi Kıbrıs Türk

24 Bu son on yılda ortaya çıkmış olan bir trenddir. Örneğin UNDP tarafından 2009’da yapılan bir çalışma genç Kıbrıslı
Rumların %14’ünün statükoyu tercih ettiğini göstermiştir. %10 ise bölünmeyi tercih etmiştir. Federasyonu tercih
edenlerin oranı sadece %6 konfederasyonu tercih edenlerin oranı %2 olmuştur. En popular çözüm şekli %24 ile üniter
devlet olmuştur. Ancak, %42 en iyi opsiyonun ne olduğunu bilmediğini belirtmiştir. ‘Cypriot Youth on the Cyprus
Problem’, ‘Youth in Cyprus: Aspiration, Lifestyles and Empowerment’ (Nicosia: University of Nicosia Press, 2009) Raporun
136. Sayfasında belirtildiği gibi ‘bölünme’ veya ‘bölünmüşlük’ gibi tabu ifadeler kullanılmadığında ayrılık populer
görünmektedir. Yazar benzer yorumları Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Rum öğrencilerden sık sık duymuştur. 

25 Neophytos Loizides ve Hasan Cakal tarafından yakın geçmişte yapılan ve 12 Temmuz 2018’de University of
Westminster’daki bir konferansta sunulan ankete göre Kıbrıslı Rumların %77.5’i üniter devleti istenen bir çözüm olarak
görmektedir. %8.9 bunun zaruri bir çözüm olduğuna inanmaktadır. Buna karşın %21.9 iki-bölgeli, iki-toplumlu
federasyonu istenen bir çözüm olarak görmektedir. %36.3 bunun zaruri bir çözüm olduğuna inanmaktadır. Kıbrıslı
Türklerin % 60.6’sı iki-devletli çözümü istenen bir çözüm olarak görmektedir. %26.4 bunun zaruri olduğunu
düşünmektedir. Kıbrıslı Türklerin %62.4’ü iki-bölgeli iki-toplumlu federasyonu kabul etmektedir. 

26 ‘’Difficult Year’ for Bi-Communal Work, Sir Stelios Says’, cyprus mail, 26 September 2018.
27 ‘United Nations Operation in Cyprus: Report of the Secretary-General’, United Nations, Security Council, 6 July 2018,

S/2018/676
28 Mete Hatay, Population and Politics in north Cyprus: An overview of the ethno-demography of north Cyprus in the light

of the 2011 census, PRIO Cyprus Centre Report, 2 (Nicosia: PRIO Cyprus Centre and Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017), p.32.
29 Bakınız ‘Turkish Cypriots leave island as ‘settlers’ move in’, the telegraph, 7 September 2002.
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30 Ozay Mehmet, ‘Last Tango in Cyprus’, cyprus mail, 2 September 2018. For example, in the immediate aftermath of the
collapse of the most recent UN sponsored talks, in 2017, one senior Turkish Cypriot official expressed his fears for the
future of his community to the author. 

31 Mete Hatay, Population and Politics in north Cyprus, p.42.
32 Jensehaugen ‘’Filling the Void’: Turkish Settlement in North Cyprus, 1974-1980’, settler colonial studies, 2017.
33 Mete Hatay, beyond numbers: an inquiry into the political integration of the turkish ‘settlers’ in northern cyprus, PRIO Report

4/2005, 2005.
34 Loizides, Neophytos, ‘Contested migration and settler politics in Cyprus’, political geography, Volume 30, Number 7, 2011.

toplumunun uzun vadeli yaşayabilirliği ile ilgili endişeleri artırmıştır.  Birçoğu bu sürece bir

anlaşmaya varmak için son şans olarak bakmaktadır. İleriye bakınca, negatif demografik

trendlerin devam edeceği ile ilgili samimi korkular vardır. 30

Kıbrıs Türk toplumunun sayısının azalması ile ilgili endişelerle birlikte, bir diğer korku da

kuzeydeki Türk vatandaşlarının artmakta olan sayısıdır.  Daha önce de not edildiği gibi, 1974

yılından beridir Türkiye’den devam etmekte olan bir göç dalgası vardır.  Gelenlerin sayısı net

değildir ve çok tartışmalı bir konudur.  Bugüne kadar bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışma

2017’de Mete Hatay’ın yaptığı çalışmadır.  Hatay’ın yaptığı hesaplara göre, Türkiye’de veya

Kıbrıs’ta Türk anne-babalardan doğmuş 60,000 ‘KKTC’ vatandaşı vardır.  Toplam ‘KKTC’ nüfusu

215,000’dir (bunların 150,000’i Kıbrıslı Türktür). Ancak, bu vatandaşlara ek olarak herhangi bir

zamanda kuzeyde bulunan 150,000 kişi daha vardır. Bunlar öğrenciler, yabancı işçiler veya

turistlerdir. Bunların 105,000’i Türk vatandaşıdır. Buna ek olarak adada 25,000-30,000 civarı Türk

askeri vardır. Dolayısıyla, herhangi bir günde 400,000lik bir nüfusa sahip olan bölgede, bu

sayının yarısı çok büyük ihtimalle Türk vatandaşıdır. Eğer kuzeyde yaşayan diğer yabancılar da

hesaba katılırsa, o zaman Kıbrıslı Türkler kuzeyde bir azınlıktır.31 Eldeki kanıtlar geçmişte bu

göçmenlerin Kıbrıs Türk toplumuna iyi adapte olduğunu ve Kıbrıslı Türkler tarafından hoş

karşılandığını gösterse bile - özellikle ilk partide gelenler32- son yirmi yılda, geçmişte olduğu gibi

entegre olmadıklarına dair büyümekte olan endişeler vardır.33 Bununla birlikte, çalışmalar

göstermektedir ki bir barış anlaşmasının kendileri için yarattığı tehdit karşısında birçoğunun

bekleyebileceği gibi mobilize olmuş durumda değildirler.34 Bununla birlikte, adada bu kadar

çok Türk vatandaşının olması, Kıbrıs Türk toplumunun uzun-vadeli kimliği ile ilgili soru işaretleri

yaratmaktadır.   

TÜRKİYE’NİN KUZEY ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Son olarak, Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki artan etkisi vardır.  Tabii ki, Türkiye’nin

Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkisinin derecesi ile ilgili her zaman endişeler mevcuttu.  Bu 1960’lara

kadar gitmektedir. Yeni Kıbrıs devletinin ilk günlerinde bile Kıbrıslı Türklerin her kararda

Ankara’nın görüşünü aldığına dair iddialar vardı. Ancak, Türkiye’nin etkisinin kapsamının yıllar

içerisinde çok fazla arttığına şüphe yoktur.  Bu, en çok Kıbrıslı Türklerin adada büyük bir askeri

varlık aracılığıyla sadece fiziksel güvenlikleri için değil, ekonomik olarak da Türkiye’ye bağımlı
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oldukları 1974 sonrası dönemde görülmüştür.  Kıbrıslı Türklerin ekonomik izolasyonu nedeniyle

Türkiye kuzeydeki ekonomiyi desteklemektedir. 2016’da Türkiye’den gelen hibe, devlet bütçesi

gelirlerinin yüzde 12.8’ini oluşturmuştur.35 Bu doğal olarak Türkiye’ye Kıbrıslı Türkler üzerinde

önemli bir siyasi nüfuz kazandırmıştır ve kuzey Kıbrıs’ın ‘Türkleşmesi’ iddialarına neden

olmuştur.36

Ancak 2002 yılında Türkiye’de AKP’nin iktidara gelmesiyle ve özellikle de son yıllarda

Erdoğan’ın Türkiye’deki gücünü iyice pekiştirmesiyle bu nüfuz dramatik şekilde artmıştır.  Bu,

Türkiye ve Kıbrıslı Türkler arasında artan gerilimlere neden olmuştur.37 Şimdi birçok Kıbrıslı Türk

gerçek endişelerinin toplumlarının ‘AKPlileşmesi’ olduğundan bahsetmektedir.  Bu birçok

şekilde görülebilmektedir. Not edilmiş olduğu gibi, Türkiye, yakında kuzey Kıbrıs’a su ve enerji

tedariğini de kontrolü altına alacaktır.38 Bu adımlar bir çözüm kapsamında olumlu görülebilir

olsa bile - çünkü adanın karşı karşıya olduğu sorunları çözecek - bir çözümün olmadığı durumda

Türkiye’ye giderek artan bu bağımlılık, Ankara’nın kuzey üzerindeki hakimiyetini güçlendir -

mektedir.  Aynı şekilde Türkiye, kültürel ve dini etkisini de yaymaktadır.  Örneğin birçok

gözlemci, devam etmekte olan yaygın cami inşa programına dikkat çekmektedir Bunlardan

biri kuzey Lefkoşa’nın hemen dışındaki Hala Sultan camiidir.39 Türkiye’de Haziran 2018’de

gerçekleştirilen ve Türkiye’de başkanlık sistemine geçilmesini sağlayan değişikliklerin

onaylandığı seçimlerin ardından, Erdoğan’ın Türkiye üzerindeki, Türkiye’nin de Kıbrıslı Türkler

üzerindeki gücü daha da artacağa benzemektedir. Tüm bu faktörler iki toplumun birbirinden

uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ortak bir Kıbrıs kimliğinin yarattığı bağlar azalmaktadır.

Aslına bakılırsa bugün ortak bir Kıbrıs kimliğinden bahsetmek çok zordur.  Türkiye etkisini

artırdıkça bunun daha da zorlaşacağı aşikardır.  Ortak bir miras hissi artık yoktur. 

YENİDEN BİRLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR 

Görülebileceği gibi Kıbrıs’taki şartlar şu anda daha önce hiç olmadığı kadar değişmektedir.

Statükonun devamını mümkün kılan kesinlikler ortadan kalkmaktadır.  İki toplum birbirinden

uzaklaşmakta ve giderek daha az insan bir arada yaşamı hatırlamaktadır.  Türkiye kuzeydeki

nüfuzunu artırdıkça ve giderek daha fazla Kıbrıslı Türk adadan ayrıldıkça Kıbrıs Türk toplumu

daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altındadır. Bu nedenle, şimdi Kıbrıs Türk toplumunu

desteklemenin yollarını bulmak ve adada yaşayabilir bir geleceğinin olmasını temin etmek için

acil adımların atılması gerektiği çok açıktır.  İki toplum arasında teması teşvik etmek için bir dizi

35 Prime Ministry, State Planning Organization, Follow Up and Coordination Department, Turkish Republic of Northern
Cyprus, ‘Economic and Social Indicators 2016’, December 2017, Table 17, page 21. 

36 Ozay Mehmet, ‘Last Tango in Cyprus’, cyprus mail, 2 September 2018.
37 Rebecca Bryant and Christalla Yakinthou, cypriot perceptions of turkey (Istanbul: Tesev Publications, 2012).
38 Elif Binici, ‘Turkey’s cooperation with Northern Cyprus to expand horizon in regional energy, politics’, daily sabah, 16

October 2017.
39 ‘Erdogan flies into northern Cyprus to wary welcome’, the guardian, 8 July 2018.
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önemli girişim sıralanabilir. Ancak daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç vardır.  Problem şu ki,

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında ve Kıbrıslı Türkler ve uluslararası toplum arasındaki

herhangi resmi veya yarı-resmi temas Kıbrıslı Rum yetkililerin yanı sıra Kıbrıs Rum toplumunun

çoğunluğu tarafından şüphe ile karşılanmaktadır. İki toplum arasındaki ve Kıbrıslı Türkler ile

uluslararası toplum arasındaki temaslara - ki bunlar çözüm ihtimalini canlı tutacaktır - dair

çabaların önündeki en büyük engel tanıma konusudur.  
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TANINMA PROBLEMİ

Uluslararası politikada birkaç farklı tanıma şekli vardır.40 Ancak genellikle tanıma ile
ilgili tartışmalar iki ana tanıma tipi üzerinde yoğunlaşır: hükümetlerin tanınması ve
devletlerin tanınması. Bunlardan ilki, hükümetlerin tanıması, aslında giderek çok ender

bir hale gelmiştir. Devletler gereksiz şekilde komplike olduğu için bu pratikten vazgeçmişlerdir.
Örneğin, Britanya 1980lerde hükümetleri tanımaya son vermiştir. Bununla birlikte, hükümetin
tanıması pratiği Kıbrıs açısından tamamıyla alakasız değildir.  Örneğin, Türkiye’nin Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni tanımayı reddetmesi - ki bu birçok önemli soru işareti yaratmaktadır - direk
olarak Cumhuriyetin kendisini değil Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hükümetini tanımayı reddetmek
şeklinde olmalıydı. Bunun yerine, mevcut uluslararası siyasette devletlerin tanınması ana
tanıma şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu Kıbrıs söz konusu ile de en alakalı tanıma
şeklidir, çünkü spesifik olarak ayrılıkçılık ve tek taraflı bağımsızlık ilanları konularını kapsar. 41

Devletlerin tanınması ilk olarak on sekizinci yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin
Büyük Britanya’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle önem kazandı.42 O dönemde sadece
sömürgeci gücün devletin bağımsızlığına izin vermesi halinde söz konusu toprakların bağımsız
olarak tanınabileceği üzerinde mutabık kalındı.  Bu bakış açısı on dokuzuncu yüzyılda değişti
ve sömürgeci güç buna karşı çıksa bile kendilerini sömürgeci güçten kurtararak devlet
olduklarını kanıtlayan toprakların da devlet olarak tanınabileceği kabul edildi. Bu yeni yaklaşım,
Latin Amerika’da yeni devletlerin yaratılmasının yanı sıra, Güney Doğu Avrupa’da da Yunanistan
gibi kendisini Osmanlı emperyalist yönetiminden kurtaran devletlerin ortaya çıkmasını sağladı.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile birlikte uluslararası ilişkilerde modern tanıma dönemi
başladı. Self-determinasyon ilkesi insanların temel hakkı olarak tanınsa bile, bunun uygulanması

40 Tanıma üzerine daha fazlası için diğerlerinin yanı sıra, bakınız, Hersch Lauterpacht, recognition in international law
(Cambridge: Cambridge University Press, 1947); William V. O’Brien (editor), the new nations in international law and
diplomacy (London: Stevens and Sons, 1965); Thomas D. Grant, the recognition of states: law and practice in debate and
evolution (Westport: Praeger, 1999); Visoka, Gezim, John Doyle and Edward Newman (editors), the routledge handbook
of state recognition (London: Routledge, 2019).

41 Ayrılık kelimesi Latincede ‘çekilmek’ anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Genelde bölgelerin bir devletten ayrılarak
kendi ayrı bağımsız devletlerini kurmaları şeklinde anlaşılır. Bu rıza ile yapılabilir, ki bu durumda uluslararası toplumdan
kabul görür. İzinsiz yapıldığı durumlarda tek taraflı ayrılık olarak görülür. Ayrılık üzerine daha fazlası için bakınız Marcelo
G. Kohen (editor), secession: international law perspectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2006); Aleksandar
Pavković and Peter Radan, The Ashgate Companion to Secession (London: Routledge, 2011); Ryan D. Griffiths, age of
secession: the international and domestic determinants of state birth (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

42 Tanıma tarihi konusunda daha fazlası için bakınız Mikulas Fabry, Recognizing States: International Society and the
Establishment of New States Since 1776 (Oxford: Oxford University Press, 2010); and Bridget Coggins, power politics and
state formation in the twentieth century: the dynamics of recognition (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
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büyük oranda kısıtlandı. Sömürge yönetimleri durumları dışında, self-determinasyon bütünüyle
bağımsızlık değil, iç egemenlik ile ilgili bir hak olarak anlaşılmaya başlandı. Aynı zamanda
devletlerin toprak bütünlüğü Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda yer aldı. İkisi birlikte, tek taraflı
ayrılığa karşı çok güçlü bir yasak ortaya çıkardı.  Artık ‘ana devletin’ izni olmadan, var olan bir
devletten ayrılmaya çalışan bölgeler ve kişiler bu yolun tamamıyla kapalı olduğu gerçeği ile
karşılaştı.  Tek taraflı ayrılığa getirilen bu yasak nedeniyle Kıbrıslı Türklerin 1983’teki tek taraflı
bağımsızlık ilanına anında ve güçlü bir tepki geldi. 

O zamandan beridir ayrılıkçı hareketlerin tanınması ile ilgili uluslararası bakış açısı çok
az değişime uğradı.  Yugoslavya’daki savaşlar ve Sovyetler Birliği’nin yıkılması birçok açıdan
tek taraflı ayrılığa olan itirazı güçlendirdi.  Ancak bu, bazı toprakların Soğuk Savaş dönemi
sonrası istikrarsızlıktan yararlanarak bağımsızlık ilan etmeye kalkışmasının önüne geçmedi.
Bunlardan en dikkate değer olanları Gürcistan’dan ayrılmaya çalışan Güvey Osetya ve Abhazya;
Moldova’dan bağımsızlığını ilan etmeye çalışan Transnistria; ve Azerbaycan’dan ayrılmaya
çalışan Nagorno-Karabağ’ın çabalarıdır. Yakın geçmişte Ukrayna’daki çatışma, oradaki bazı
toprakların ayrılmaya çalışmasına kapı açmıştır.  Son yılların en önemli tek taraflı ayrılığı, 2008
yılında Sırbistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova olmuştur.   Kosova,
Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa’nın desteğin almış olmasına rağmen, Rusya ve Çin
tarafından tanınmamıştır.  Bu demektir ki, şu anda 110’dan fazla ülke tarafından tanınıyor olsa
bile BM’ye üye olamamıştır.  

TANIMANIN İLKELERİ VE SÜRECİ 
Uluslararası ilişkilerde ender bir durumken, ayrılık ve tanınma şu anda giderek daha da artan
bir önem kazanmış durumdadır.  Ancak birçok gözlemci için hala gizemlerle dolu bir alandır.
Bu noktada, tanıma kavramı ve uygulaması ile ilgili birkaç önemli gözlemde bulunmak önemlidir.
Öncelikle, tanıma, devletlerin egemen hakkıdır ve siyasi bir süreçtir.  Basitçe söylenecek olursa,
herhangi bir devlet bir başka devleti tanıyıp tanımamayı seçebilir.  Bunu yaparken herhangi
bir yasal ilkeye uymasına gerek yoktur.  Devletler kararlarını verirken yasal normlara uymayı
seçebilirler. Ancak bunu yapmak mecburiyetinde değildirler. Bununla birlikte, yukarıda da
belirtildiği gibi, devletlerin tek taraflı ayrılıklara karşı derin bir hoşnutsuzluğu vardır.  Bu şekilde
ortaya çıkan devletleri tanımaları çok düşük bir ihtimaldir.  Buna bağlı olarak şunu da not
etmekte fayda vardır: Sadece devletler başka devletleri tanıyabilir.  Uluslararası kurumlar veya
sivil-toplum kuruluşları devletleri tanıyamaz. ‘BM’nin tanıdığı devlet’ diye bir şey yoktur.
Uluslararası hukuk kollektif tanımama ilkesini de tanımaktadır. Bu, devletlerin bir araya gelerek
belli bir toprak parçasını devlet olarak tanımamaya karar vermelerine olanak sağlar. Bu,
devletlere ‘KKTC’yi tanımama çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi’nin 541 Sayılı Kararının da
temelini oluşturur.  Ancak, BM Güvenlik Konseyi veya bir devlet veya bir grup devlet, belli bir
toprağı tanıma kararı alan bir devlete karşı cezai önlemler alsalar bile, tanıma kararını iptal
edemezler. Tekrarlamak gerekirse, tanıma devletlerin egemenlik haklarından biridir. 

Ancak tanımayla ilgili hayati bir nokta vardır ki ne kadar vurgulansa azdır. Tanıma esasen ve
tamamıyla niyet ile ilgilidir.  Bir devlet bir toprağı bunu açık şekilde istemediği sürece tanıyamaz.
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43 James Ker-Lindsay, ‘Engagement without Recognition: The Limits of Diplomatic Interaction with Contested States’,
international affairs, Volume 91, Number 2, 2015, pp. 267-285.

44 Lauterpacht, Hersch, ‘Recognition in International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 1947).
45 Ayrılık karşıtı stratejilerin tam bir analizi için bakınız James Ker-Lindsay, the foreign policy of counter secession: preventing

the recognition of contested states (Oxford: Oxford University Press, 2012).
46 Berg, Eiki and Raul Toomla, ‘Forms of Normalisation in the Quest for De Facto Statehood’, The International Spectator,

Volume 44, Number 4, 2009.
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Kazara tanıma diye bir şey yoktur.  Çok az bir miktar faaliyet dışında - tanıma gerektiren söz
konusu toprakta büyükelçilik açma kararı gibi – devletler, aslında tanımadıkları ülkelerle yüksek
düzeyde etkileşimde bulunabilir ve makul bir biçimde tanımama politikalarını devam
ettirdiklerini savunabilir.43 Geçmişte devletler tanımadıkları devletlerle belli antlaşmalar bile
yapmışlardır.  Benzer şekilde, yetkililerin ikili veya çoklu kapsamlarda birbirleri ile buluşmaları
sık rastlanan bir durumdur ve bu, tanımanın olduğu anlamına gelmez.  

TANIMA KARŞITI POLİTİKALAR 
Ayrılığa olan güçlü ret ortadayken ve tanıma kazara olan bir şey değilken, tek taraflı ayrılıklarla
karşılaşan ülkelerin tanımayı engellemek için neden bu kadar çok çaba sarf ettiği sorulabilir.
Bunun kısa cevabı, kayıtsız kalmayı göze alamadıklarıdır. Yirminci yüzyılın en önemli hukuk
bilimcilerinden biri olan Sir Hersch Lauterpacht’ın not ettiği gibi, ayrılık hareketi ile karşı karşıya
kalmış olan bir devletin, o toprakların geriye alınamaz bir şekilde kaybedildiğini resmen
anlaması için genelde yılların hatta on yılların geçmesi gerekir.  Bu arada, söz konusu toprak
üzerindeki iddialarından vazgeçtiğinin sinyallerini vermeye başlayabilir.  Bu sinyaller diğer
devletler tarafından ayrılıkçı yapıyla yeni bir devlet olarak etkileşimleri için bir işaret olarak
algılanır.44 Bir başka değişle, ayrılıkçı bir hareketle karşı karşıya kalan devletler ayrılığa sürekli
olarak karşı çıkmaya devam etmek zorundadır. Aksi taktirde, karşı çıkmamaları bunu kabul
ettikleri şeklinde algılanabilir. Sonuç olarak, ana devletlerin söz konusu topraklar üzerindeki
hak iddialarına devam etmeleri ve bu toprakların daha geniş uluslararası kabul görmesini
engellemeleri gerekmektedir. 

Her hangi bir ciddi tanımaya karşı strateji dört kilit unsur etrafında inşa edilir.45 İlk olarak ana
devletin söz konusu toprak parçası üzerinde hak iddia etmeye devam etmesi gerekmektedir.
Bu herhangi bir iyi ayrılığa karşı stratejinin temelidir.  Bu, bağımsızlık ilanına ve devlet olma
iddiasına açık şekilde meydan okumak demektir. Aynı zamanda ayrılıkçı toprağın tüm kurumlarını
reddederek, ana devletin kendi organ ve kurumlarının yasallığının devamını ileri sürmesi
anlamına gelir. İkinci olarak, resmi tanımayı engelleyen bir kampanya olması gerekmektedir.
Bu, geleneksek diplomasinin önemli bir rol oynadığı noktadır.  Ana devlet, egemenlik iddiasını
yeniden ileri sürmek ve ülkelerin söz konusu toprağı resmi olarak veya zımnen kabul etmesini
engellemek için sürekli olarak lobi faaliyetlerinde bulunmalıdır. Bunu, örneğin ayrılıkçı toprağın
yetkililerinin uluslararası temaslarını sınırlandırarak yapar. Üçüncü olarak, toprağın meşrulaşmasını
engellemek için de adımlar atılması gerekir. Buna bazen normalleşme veya Tayvanlaşma46 adı
da verilir. Devletlerin resmi tanıması veya kabulünü engellemenin yanı sıra, ayrılıkçı toprağın
uluslararası organizasyonlara ve derneklere katılmasını, ekonomik faaliyette bulunmasını veya
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sportif veya kültürel faaliyetlerde bulunmasını engellemek de önemlidir. Dördüncü ve son
olarak, devletler davalarını desteklemek için uluslararası hukuku nasıl kullanabileceklerinin
yollarını ararlar. Bunu ya Sırbistan’ın Kosova’ya yaptığı gibi bağımsızlık ilanına Uluslararası Adalet
Divanı’nda meydan okuyarak, veya toprağın bağımsızlık veya egemenlik iddiasının bir
unsuruna daha dolaylı yollarla meydan okuyarak yaparlar.  

Kıbrıs durumunda bu dört unsurun hepsi çok açık şekilde görülmüştür.  Kıbrıs Hükümeti
sürekli olarak sahte-devlet olarak adlandırdığı yapının ‘sözde’ kurumlarını tanımadığını
vurgulamaktadır. Aynı şekilde, belediye yetkilileri de dahil normal yönetim kurumlarını
korumaktadır.  İkinci olarak, ‘KKTC’nin uluslararası toplum tarafından kabulünü engellemek için
güçlü bir diplomatik kampanya sürdürmektedir.  Bangladeş’in çok kısa süren tanıması dışında,
bugüne kadar KKTC’yi sadece Türkiye resmi olarak tanımıştır.  Bunda, daha önce bahsi geçen
iki kilit BM Güvenlik Konseyi kararının rolü büyüktür: 541 Sayılı (1983) ve 550 Sayılı (1984)
Kararlar.  Bu kararlar başka ülkelerin Kıbrıs Türk ‘devletini’ tanımak yönünde atacakları herhangi
bir resmi adımı aşırı derecede zorlaştırmıştır.  Ara sıra başka bir devletin de ‘KKTC’yi tanıyacağına
dair söylentiler ortaya çıksa bile, bu hiçbir zaman pek olası görünmemiştir. Aslında, Kıbrıslı
diplomatlar özel görüşmelerinde, kuzey Kıbrıs’ın geniş şekilde tanınmasının artık mümkün
olmadığına inandıklarını itiraf etmektedirler. Bunun yerine, Kıbrıs Hükümeti, Kıbrıs Türk
devletinin kabulü tehlikesine odaklanmışlardır. Kıbrıs hükümetinin çabalarının büyük bölümü
artık buna odaklanmıştır. Bu çabalar inanılmaz derecede başarılı olmuştur çünkü çok iyi
koordine edilmişlerdir, katı ve şiddetlidirler.  Yabancı bir diplomatın bir zaman yazara dediği
gibi, sanki Kıbrıs Hükümeti’nin ‘KKTC’nin ‘statüsünü yükseltecek’ her şeyi fark etmek için başlı
başına bir departmanı vardır.  Zaman zaman, Kıbrıslı Türk yetkililerle çok fazla ilişki kurduklarını
düşündükleri yabancı diplomatlara karşı uyarı yayınlamaktadırlar.47 Yasal davalara gelince,
Kıbrıs Hükümeti, Türkiye’ye karşı doğrudan bir girişim yapmamış, bunu özel girişimlere
bırakmıştır: örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki Loizidou davası kuzey Kıbrıs’ın
Türkiye’nin bir alt yönetimi olduğunu teyit etmiştir. 

İZOLASYONUN ETKİLERİ VE TEHLİKELERİ
Devletlerin ayrılıkçı hareketlere sürekli olarak karşı çıkma gereksinimi göz önünde bulundurul -
duğunda Kıbrıs hükümetinin böylesi güçlü ve yılmaz bir yaklaşım benimsemesi anlaşılabilirdir.
Ancak, bu tarz kampanyalar, ayrılıkçı toprağın izolasyonuna neden olarak çok ciddi başka bazı
bedeller ortaya çıkarır.  Bu birkaç sorun yaratmaktadır.  İlk olarak, iki taraf arasındaki güveni yok
ederek, ayrılıkçı toprağın bir çözüm bulma eğilimini daha da azaltmaktadır. Aynı zamanda,
ayrılıkçı toprağın bir patron devletle daha da yakın ilişkiler kurmasını zorunlu kılmaktadır;
patron devlet, ekonomik, siyasi ve askeri destek sağlayan BM üyesi bir dış devlet anlamında
kullanılır.48 Bu unsurların ikisi de Kıbrıs durumunda ortaya çıkmıştır. 

47 ‘Ambassadors warned over visits to the north’, the cyprus mail, 28 June 2014.
48 Ker-Lindsay, James and Eiki Berg (2018), ‘Introduction: A Conceptual Framework for Interaction with de facto States’,

ethnopolitics, Volume 17, Number 5, 2018
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Kıbrıs Hükümetinin Kıbrıslı Türklerle etkileşimi sınırlandırma veya engelleme çabaları
içerlemeye neden olmuştur.  Onların bakış açısı ile bu politikalar toplumun uluslararası
tanınmışlık kazanmasını engellemeye yönelik değildir.  Bunun yerine, bu adımlar korkutma ve
cezalandırma adımları olarak görülmektedir.  Birçok Kıbrıslı Türk’ün gözünde, Kıbrıslı Rumların
bu davranışları, kendilerini birleşik bir Kıbrıs’ta ortak olarak görmek istemediklerinin kanıtıdır.
Tabii, Kıbrıslı Rumların bakış açısı çok daha farklıdır.  Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplum ile
bağlantı kurmak ve dolayısıyla izolasyonlarını sona erdirmek çabalarını, pozisyonlarını
güçlendirmek ve bir çözümü daha az gerekli ve daha az istenen bir durum haline getirmek
çabası olarak görmektedirler.  Adil olmak gerekirse her iki bakış açısı da mantıklı ama aynı
zamanda kusurludur. İzolasyonun yarattığı tehlikeler göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıs
Hükümetinin bir dereceye kadar etkileşimin sadece gerekli değil aynı zamanda, bir güven
ortamı yarattığı için istenen bir şey olduğunu kabul etmesi gerekmektedir.  Kıbrıslı Türk
toplumunun da Kıbrıslı Rumların, toplumun izolasyonunu hafifletme çabalarının eninde
sonunda kabul yönünde atılan adımlar olmasından korktuklarını anlaması gerekir. Bu, sadece
uluslararası perspektiften değil, daha geniş uluslararası bir bakış olarak önemlidir.  Bunun
yanında, bu temasları ‘KKTC’nin tanınması veya meşrulaştırılması için kullanmayarak güven
yaratmalıdırlar. 

Aynı şekilde, Kıbrıslı Türkleri izole etme çabaları, onları patron devletleri Türkiye’ye her
zamankinden daha bağımlı hale getirmiştir.  Kuzey Kıbrıs’ın dış dünya ile hayati bağlarını Türkiye
sağlamaktadır. Adadaki büyük miktardaki askeri gücün varlığı ile Kıbrıs Türk toplumunun
güvenliğini sağlamaktadır.  Kıbrıslı Türkler neredeyse her açıdan Türkiye’ye bağımlıdır.  Bunun
bir dizi endişe verici sonucu vardır.  Daha fazla genç Kıbrıslı Türkün adadan ayrılmasına ve
yerlerine Türkiye’den yerleşiklerine gelmesine neden olmasının yanı sıra, Türkiye’ye çözüm
çabalarında çok daha büyük bir söz hakkı vermektedir.  Kıbrıslı Türleri izole bırakma politikası
sürdürerek, Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıslı Türklerin yenilgiyi kabul edip yeniden birleşmeyi kabul
edeceği koşulları yaratmamaktadır.  Bunun yerine, onları sadece Türkiye’ye daha bağımlı hale
getirmektedirler. 

Buna ek olarak, yukarıda bahsedilen ve izolasyon politikasının zararlarını anlatan iki konu
dışında, dikkate alınması gereken bir başka konu daha vardır.  Tanımayı veya herhangi bir
bağlantıyı engellemek için ortaya konan çaba, Kıbrıs devletinin uluslararası toplumdaki imajını
da olumsuz şekilde etkilemektedir.  Son yıllarda Kıbrıslı Türklere karşı artmakta olan bir sempati
vardır.  Bu, kısmen Kıbrıs Hükümetinin adada teması sınırlama çabaları ve Kıbrıslı Türklerle dış
dünya arasındaki her türlü etkileşime karşı gösterdikleri hoşgörüsüzlükten kaynaklanmıştır.
Gerçekten de birçoğunun gözünde, Kıbrıslı yetkililerin zorlu davranışları çoğu zaman zorbalık
olarak algılanmaktadır.  Bu tarz taktikler giderek daha kabul edilmez görülmektedir.  Bu,
hükümetlerin bağlantı kurmasını engellemek bir tarafa, onları bunu yapmak konusunda daha
da kararlı hale getirebilir.  Aynı zamanda ‘mantıksız’ davranışların ‘kurbanları’ olarak görülen
Kıbrıslı Türklere duyulan sempatiyi artırabilir.  Bu, şu anki Kıbrıslı Türk liderliğinin çözüme bağlı
olduğu algısı ile daha da güçlenmektedir.  Kıbrıs Türk liderliği katı bir çizgide iken - ki Denktaş
liderliğinde durum böyleydi, Kıbrıslı Tükler izole edilmişlerdi.  Ancak, diyaloğa girmek için daha



28 Belirsizlik Döneminde Kıbrıs Sorunu: Bağlantı ültürü Oluşturmak 

büyük bir istek gösterince ve hatta bir anlaşmayı destekleyince, bu onlara önemli bazı
kazanımlar getirdi.  Eroğlu döneminin engelleyici politikalarının ardından, Mustafa Akıncı’nın
2015’ten itibaren çözüm görüşmelerinde gösterdiği isteklilik, dışarıdan daha da büyük bir
bağlantı kurulmasına neden oldu. 

‘TANIMADAN BAĞLANTI KURMAK’
Şu anda Kıbrıs’ın önündeki soru yeniden birleşme önündeki üç büyük engelin nasıl aşılacağıdır
- iki toplum arasında giderek artan uzaklaşma, azalmakta olan Kıbrıs Türk toplumu, ve
Türkiye’nin kuzey üzerinde artan etkisi. Bunu yaparken tek taraflı ayrılık ve tanınma ile ilgili
endişelerin ele alınması ve ayrılık hareketinin Kıbrıs Hükümeti tarafından yavaş yavaş kabul
edilmeye başlandığı yönünde algılanmaması gerekmektedir.  Bu çözülemez bir muamma gibi
görünse de bir çözüm vardır. 

Daha önce de vurgulandığı gibi, son yıllarda dünyada ayrılıkçı hareketlerde bir artış
olmuştur.  Tabii her birinin şartları diğerinden çok farklıdır.  Ancak bu tarz anlaşmazlıklar
karşısında geleneksel yaklaşımların işe yaramadığı giderek daha fazla anlaşılmaktadır.
Tanınmaya karşı acımasız bir savaş yürütmek, sonuç olarak birleşme getirmemektedir.  Tam
tersine, Kıbrıs’ta olduğu gibi, bu tarz bir çaba sadece izolasyona neden olur. İzolasyon da
yabancılaşma, güvensizlik, hınç yaratmakta ve çoğu zaman bir çözümden çok daha az çıkarı
olacak bir dış patron devlete daha büyük bağımlılık getirmektedir.  Konunun önemli insani bir
boyutu da vardır.49 Tom de Waal’ın Kafkasya’daki anlaşmazlıklar bağlamında çok güzel
özetlediği gibi: 

Egemenlik ile ilgili bu katı duruş, bu topraklardaki günlük sorunları çözmemektedir. Yüz
binlerce insan, üzerinde yaşadıkları toprağın statüsü belirsiz olduğu için temel haklarını
kaybetmeyi hak etmemektedirler.  Bu insanlar, tanınan devletlerde yaşayanlar gibi işe gitmekte,
okula gitmekte ve yurtdışına seyahat etmek istemektedir.  Dahası, bu insanlar yerleşmiş
kurumlar yaratmışlar ve liderler seçmişlerdir ancak bunların resmi uluslararası bir statüsü yoktur.
Bu de fakto yetkililerle doğru etkileşim, uluslararası aktörler açısından zordur ancak bu uzun
süreli çatışmaların çözülmesi için gereklidir.50

Bu nedenle, akademisyenler ve alanda çalışanlar de fakto devletle bir dereceye kadar
etkileşime izin veren stratejilerin izlenmesinin değerini giderek anlamaya başlamışlardır. Bu,
söz konusu yapının devlet olma iddiasını katı şekilde reddetme politikası ile paralel olmalıdır.
‘Tanımadan bağlantı kurmak’ diye bilinen bu politika şu anda büyük bir ilgi çekmektedir. 

‘Tanımadan bağlantı kurmak’ ifadesi ilk olarak 2000lerin başında Kafkasya’da ortaya çıktı.  
Bu toprakların ana devletlerinden giderek daha çok yabancılaşması ve çatışmaların çözümlen -

49 Ayrılıkçı toprakların da uluslararası insan hakları standartlarına uymadığını not etmek önemlidir. Örneğin Türkiye ve
onun uzantısı olarak Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumları kuzeydeki mülklerinden mahrum bırakmış olmaktan sorumlu
tutulmuşlardır. 

50 Thomas de Waal, ‘Enhancing the EU’s Engagement with Separatist Territories’, carnegie europe, 20 January 2017.
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me sinde çok az çıkarı olan Rusya’ya giderek artan bağımlılıkları, bu toprakları izole bırakma
geleneksel politikasının tam tersi sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkardı.  Dolayısıyla, öncü
olarak Avrupa Birliği uzlaşma fırsatını canlı tutacak ve patron devletin etkisini azaltacak bir
mekanizma oluşturmak için ne gibi pratik adımların atılabileceğini incelemeye başladı.  
O zamandan beridir ana devletler ve ayrılıkçı toprakların yanı sıra, ayrılıkçı topraklar ve
uluslararası toplum arasında geniş bir yelpazede etkileşimi mümkün kılacak mekanizmalar fikri
akademisyenler ve politika yapıcılar arasında çok ilgi görmektedir.51 Kritik biçimde, bu kavram,
bu tarz bağlantıların, ana devlet tarafından veya uluslararası toplum tarafından egemen
bağımsız devlet olarak tanınmayan topraklarla olduğu olgusuna saygı çerçevesinde
gerçekleşmelidir.  Aksine, bu politika, izolasyonun çözüm umutlarını yok ettiği veya söz konusu
toprağı patron devlete daha da yakınlaştırdığı için bağlantı kurma gerekliliğini kabul etmekle
ilgilidir. Daha önce de belirtildiği gibi bu unsurların her ikisi de Kıbrıs’ta net şekilde görülmektedir. 

Pratik anlamda tanıma olmadan bağlantı kurma kavramı, tanınmayan topraklarla etkileşim
için resmi veya belirlenmiş bir çerçeve sunmaz. Onun yerine, bu kavram çatışmaların yönetil -
mesine yeni ve esnek bir yaklaşım olarak görülmelidir.  Çatışmaların çözümlenmesi sürecinin
bazen taraflar arasında çatışma ve izolasyon yerine daha büyük bağlantı gerektirdiği anlayışı
üzerine kuruludur. Ancak bu, uzun süredir devam eden yasal ve siyasi pozisyonlardan dolayı
ayrılıkçı anlaşmazlıklarda problematik olabilir. Reel anlamda, böyle bir etkileşim birçok düzeyde
ve farklı birçok şekilde olabilir - ana devlet ve ayrılıkçı toprakların resmî kurumlarından, sivil
toplum aktörleri arasındaki etkileşime kadar. Genel anlamda, amaç, ana devlet ve uluslararası
toplumun pozisyonlarına halel getirmeden gerginliği azaltmak, taraflar arasında güven
yaratmak ve dış aktörlerin çatışma yönetimi ve çatışmaların aşılması sürecine daha iyi yardımcı
olabilmeleri için mekanizmalar sunmaktır.  Bu bağlamda, çatışmanın tarafları arasında değerli
bağlantılar kuran çeşitli girişimler için fırsatlar yaratır.  Bu sadece taraflar arasında güven
yaratmak anlamında değil, aynı zamanda taraflar arasında barışçıl ilişkiler için bir mekanizma
yaratmak anlamında hayatidir. Bu hem güven yaratmak için hem de taraflar arasında çözüm
sonrasında ilişkilerin nasıl olabileceğini göstermek açısından önemlidir.  Bu bağlamda, üst
düzey görüşmeler işlev göstermediğinde veya özellikle de bu tarz görüşmeler çıkmazda iken,
bu etkileşim ve bağlantı örnekleri, nihai çözümün değerini ortaya çıkaran anlamlı bir arada
yaşama ve işbirliği modellerine fırsat verebilir. Ancak altta yatan felsefe, etkileşimin izolasyondan
daha iyi olduğu, ama ayrılıkçı toprağın egemenlik iddiasının tanınmaması gerektiğidir.  Daha
basitçe anlatmak gerekirse, ‘tanımadan bağlantı kurmak’ kavramının istenen sonuçları
yaratabilmesi için altta yatan bir ‘bağlantı kültürünün’ olması gerekmektedir. 

51 Cooley, A., & Mitchell, L. A., ‘Engagement without recognition: A new strategy toward Abkhazia and Eurasia’s
unrecognized states’, the washington Quarterly, Volume 33, Number 4, 2010. See also Eiki Berg and James KerLindsay
(editors), ‘Engagement without Recognition: The International Politics of Interaction with de Facto States’, (London:
Routledge, 2018).
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KIBRIS'TA BAĞLANTI 
KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK 

Adadakive bölgedeki değişiklikler, toplumlar arasında daha büyük bir etkileşimi teşvik
için acil adımların atılması gerektiği anlamına gelmektedir.  Bunların dört ana stratejik
hedefe odaklanması gerekir: bağlantı ve güven inşa etmek; Kıbrıs Türk toplumu için

yaşayabilir bir gelecek yaratmak; Türkiye’nin kuzeydeki etkisini azaltmak, ve ortak sorunlara
ortak çözümler bulmak. 

Herhangi bir bağlantı sürecinin en önemli tek unsuru, adanın insanları arasında bağlantı
kurulmasını sağlamasıdır.  Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında şu anda, bir zamanlar
olduğundan çok daha büyük bir etkileşim olsa da, daha fazlasının yapılması gerekmektedir.
Bu yönetmesi daha kolay alanlardan biridir.  Sivil toplum örgütleri tarafından yeni ilişkilerin
inşa edilmesi için birçok faaliyet organize edilebilir.  Aslında, böylesi bir işbirliği için çok büyük
bir potansiyel vardır. Cinsiyet, yaş, siyaset, farklı ilgi alanları ve farklı konulara odaklanan gruplar
arasında daha büyük işbirliği için çok geniş bir alan vardır.  Bu tarz çabalar ileriye bakarak Yeşil
Hattın iki tarafındaki genç insanlar arasındaki teması teşvik edebileceği gibi, geçmişi ele almaya
da odaklanabilir.   Örneğin, hakikat ve uzlaşmanın yanı sıra, kayıp şahıslar konusu her iki toplum
için de zor konular olmaya devam etmektedir.  Gayrı resmî düzeyde bu tarz projeleri teşvik
ederek tanıma ile ilgili endişeler azaltılabilir hatta giderilebilir.  Ancak bu tarz etkileşimde de
sorunlar çıkabilir.  Resmi etkileşimin söz konusu olabileceği her durumda zorluk çıkması
muhtemeldir. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki etkileşimi engelleyen resmi bir neden
olmasa bile, bu durumda ortaya çıkan yaygın bir şüphe kültürü hatta düşmanlık vardır.
Birçokları hala diğer toplum ile temasa şüphe ile hatta düşmanlık ile bakmaktadır. 

İkinci büyük zorluk, gelecekte adada yaşayabilir bir Kıbrıs Türk toplumunun varlığı ile ilgilidir.
Beyin göçü dikkate alındığında, genç Kıbrıslı Türkleri adada kalmaya teşvik için adımların
atılması gerekmektedir.  Genç Kıbrıslı Türklerin adadan ayrılmasının en önemli nedenlerinden
biri gerçekçi ve anlamlı iş fırsatlarının olmamasıdır.  Sınırlı ekonomik fırsatlar karşısında, birçok
Kıbrıslı Türk, devlet işlerine girmeye çalışmaktadır.  Ancak bu işlere girmek zordur ve genelde
bağlantı gerektirir. AB pasaportuna sahip oldukları için birçoğu adadan ayrılmayı ve başka
yerde fırsatlar aramayı daha kolay bulmaktadır.  Bu bağlamda, kuzey Kıbrıs’ta yaşayabilir bir
ekonomi kurmak bu anlamda hayati bir adım olacaktır.  Yeşil Hat üzerinden ticaretin geliştirilmesi
bu yönde önemli bir adım olacaktır.  İki toplum arasında iş yapmayı teşvik edecek adımlar ve
her iki tarafta da faaliyet göstermek isteyen girişimcilere verilecek teşvik ve fırsatlar da bu
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konuda çok önemli olacaktır.  Problem şu ki, daha güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisinin çözüm
çabalarını olumsuz etkileyeceğine yönelik Kıbrıslı Rumların endişeleri vardır.  Bu doğrudur ama
sadece kısmen.  Ancak bu endişelerin, mevcut gidişatın yeniden birleşme açısından yarattığı
tehlikelerle karşılaştırılması ve bir denge bulunması gerekmektedir.  İki taraf arasındaki her
sektördeki ekonomik asimetri de çözüm fırsatları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu, Kıbrıs
Rum toplumunun herhangi bir çözümü mali olarak üstelenerek Kıbrıslı Türk toplumunu
sübvanse edeceği görüşünü güçlendirmektedir.  Ancak izolasyonun yarattığı sorunlar ekonomi
ile sınırlı değildir.  Başka şekillerde de ortaya çıkmaktadır.  Örneğin, spor karşılaşmalarına katılma
yasağı veya daha geniş anlamda diğer kültürel faaliyetlere katılamamak özellikle de Kıbrıs Türk
toplumunun genç üyeleri üzerinde büyük ve derin bir etki yaratmaktadır. 

Üçüncü büyük zorluk Türkiye’nin kuzey Kıbrıs üzerinde artmakta olan etkisini tersine
çevirmektir.  Bu, Kıbrıslı Türklere yaşayabilir bir alternatif sunmadan yapılamaz.  İdeal olarak,
bu, gelecekte federal devlette ve Avrupa Birliği içerisindeki ortakları Kıbrıslı Rumlarla
bağlantılarını güçlendirmek temelinde olmalıdır.  Yine bu bir yere kadar sivil toplum faaliyetleri
üzerinden gerçekleştirilebilir.  AB de Kıbrıslı Türkleri tam üyeliğe hazırlamak için bazı girişimlerde
bulunmaktadır.  Ancak hala yapılabilecek çok şey vardır.  Anlaşılabileceği gibi bu yönetilmesi
en zor ve hassas alandır. Böyle bir işbirliğinin açıkça hükümetin katılımını gerektirmesi
gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak yine de, bu, aşırı derecede önemlidir. Pratik
anlamda da çok değerli getirilerinin olması potansiyeli de vardır.  Kıbrıs’ı yakından bilen herkes
tanıma konusunun iki toplum arasında iki tarafın birlikte çalışmasını net şekilde gerektiren
konular da dahil birçok alanda işbirliğini nasıl engellediğini bilir. Bu, acil durumlarda
ambulansların Yeşil Hattın diğer tarafına geçmesinin engellenmesi ve itfaiyelerin birbirine
yardım etmesinin reddedilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Yukarıda belirtilen üç zorluğa ek olarak, dikkate alınması gereken dördüncü bir unsur vardır.
Bu da, adanın ileride karşılaşacağı zorlukları bir arada ve bir bütün olarak ele almak ihtiyacıdır.
Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu bir dizi sorun vardır ve bunlar sadece bir bütün olarak ada çapında
ele alındıkları sürece başarılı şekilde yönetilebilirler. En açık örnekler iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak ve su yönetimi gibi çevresel konulardır.  Yakın geçmişte göç konusu giderek
artan bir endişe kaynağı olmuştur.  Birçok durumda bu konular sadece ortak hareket ederek ele
alınabilir.  Ancak bu da resmi düzeyde işbirliği gerektirmektedir. Ancak tanıma endişesi
nedeniyle bu konuda bir şey yapmamak, adanın önemli hatta geriye döndürülemez zarar
görmesine neden olmak demektir. 

BAĞLANTI KÜLTÜRÜ KURMAK 
Bu konuları ele almak, toplumların etkileşim şeklinde temel değişiklikler gerektirmektedir.
Tanıma anlamına gelebileceği veya egemenlik iddialarını tehdit edebileceği için bazı şeylerin
yapılamayacağına odaklanmak yerine, daha önce ortaya koyan tehdit ve zorluklarla başa
çıkabilmek ve nihai bir çözümü kolaylaştırmak için nasıl bir şeylerin yapılabileceğine odaklanmak
gerekmektedir.   Adada bir bağlantı kültürü kurabilmek için atılabilecek bir dizi adım vardır.  
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52 UN Security Council Resolution 2453, 30 January 2019.
53 ‘Report of the Secretary General on Good Offices in Cyprus’, United Nations Security Council Document S/2018/919,

15 October 2018. ‘State Orchestra members called to face the Music over Concert in the north’’, cyprus mail, 
13 September 2018.

Kıbrıs'ta Bağlantı Kültürü Oluşturmak 

Toplumlararası bağlantı ile ilgili olumlu bir algı teşvik etmek 
İlk ve öncelikli olarak, toplumların toplumlararası bağlantıya bakış şeklinin değişmesi
gerekmektedir.  Özellikle Kıbrıs Rum toplumunda, iki toplum arasında sosyal, kültürel ve hatta
ekonomik temasların teşvik edilmesinin, Kıbrıs Türk ‘devletini’ meşrulaştırmak anlamına
gelmediği mesajının verilmesi önemlidir. Veya bu, tanınmasına kapı açmak anlamına
gelmemektedir.  Bunun yerine, bu tarz çabaların amacı Kıbrıs Türk toplumunun uzun-vadeli
yaşayabilirliğini temin etmek ve Türkiye’nin adadaki etkisini azaltmaktır.  Bu, kapıları çözüme
açık tutmakla ilgilidir.  Aynı zamanda, statükonun artık stabil olmadığını vurgulamak ve Kıbrıs
Türk toplumunun karşı karşıya olduğu tehlikelerin altını çizmek için daha çok şey yapılması
gerekmektedir.  Sade vatandaşların kuzeydeki demografik değişimin ve değişen siyasi ortamın
bir bütün olarak ada için uzun vadede ne anlama gelebileceğini anlaması gerekmektedir.
Güvenlik Konseyi’nin not ettiği gibi, siyasi liderlerin çözümün faydalarını anlatmak için daha
fazla çaba sarf etmesi ve iki toplumu birbirleri ile ilişki kurmak için cesaretlendirmesi
gerekmektedir.52

Bağlantı kurulmasına karşı çıkanlara karşılık vermek 
Olumlu bir bağlantı kültürü geliştirmenin yanı sıra, yetkililerin iki toplum arasında temas için
çalışan grupları ve kişileri, medyadaki bazı unsurlar da dahil bu tarz bağlantılara karşı olanların
hedefli saldırılarına karşı savunması gerekmektedir.  Yıllar içerisinde, bölünme hattının diğer
tarafına uzanmaya çalışanların maruz kaldığı iftira ve saldırılar adadaki siyasi hayatın normal bir
parçası haline gelmiştir.  Üzücü bir şekilde, bu bugün hala devam etmektedir.  BM Genel
Sekreteri Ekim 2018’de Güvenlik Konseyi’ne yazdığı raporda bazı Kıbrıslı Rum siyasetçilerin
devlet orkestrasından müzisyenlerin kuzeyde çalmasına gösterdikleri aşırı olumsuz tepkinin
altını çizdi. Aynı zamanda, Kıbrıs Sorunu ile ilgili yazan gazetecilere diğer toplumun görüşlerine
hassasiyet göstererek yazmalarında yardımcı olmak için üretilen bir sözlüğe gösterilen güçlü
ters tepkiyi de not etti.53 Tabii ki, her iki toplum içerisinde de tartışmaya yer olmalıdır.  Bu
medyayı sansürlemekle ilgili değildir. Ancak, toplumlar içerisinde bazı unsurların, güven
yaratmak ve bağlantılar kurmak için çalışan insanları kınanmasına izin veren korkutma
kültürüne meydan okunması gerekmektedir.  İki toplum arasında temasın değerini savunmak
için her iki taraftaki siyasi liderlerin daha çok şey yapması gerekmektedir.  Medya bu açıdan
özellikle önemli bir rol oynamaktadır.  Bu bağlamda iki toplumdaki medya arasında daha büyük
işbirliğini teşvik için daha fazla şey yapılması gerekmektedir.  Bu ortak üretimleri teşvik etme
çabalarını içerebilir.  Diğer toplumdan gazetecilere iş fırsatı tanımaya istekli medya şirketlerine
hibe vermeyi bile içerebilir.   
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Toplumlararası temas için örnek teşkil etmek 
Çoğunlukla, bağlantı kurulmasını teşvik etmeye çalışanlara şüpheyle, hatta düşmanlıkla
bakılmaktadır.  Bunun değişmesi gerekmektedir.  Hükümet üyelerinin yanı sıra, üst düzey
yetkililer kalıcı bölünmenin tehlikeleri ile ilgili yüksek sesle konuşmalı ve daha fazla
toplumlararası teması savunmalıdır.  Bu konuda başı siyasi liderlerin çekmesi gerekmektedir.
Parti temsilcileri Slovak Büyükeçiliği54’nin ev sahipliğinde yıllardır buluşuyor olsa da, iki
toplumdan politika yapıcılar ve fikir önderleri arasında yüksek profilli bağların kurulması için
daha çok şey yapılmalıdır.   En büyük Kıbrıs Rum partisi DISY’nin lideri Averoff Neophytou ve
Halkın Partisi lideri Kudret Özersay arasındaki görüşmeler siyasi liderler arasında direk temaslara
iyi bir örnektir.55 Siyasi yelpazenin her yerinden siyasetçiler arasında benzeri temasların düzenli
şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.  Kıbrıs’ta siyaset, ekonomi, kültür ve spor alanlarından da
önde gelen kişilerin diğer toplumdan kişilerle temas kurması ve ideal olarak, daha çok bağlantı
lehinde konuşması teşvik edilmelidir.   Kıbrıslı Rum nea salamina famagusta ve Kıbrıslı Türk
mağusa türk gücü, arasında Mart 2019’da yapılan maç, 14 yıldan sonraki ilk maçtı ve Kıbrıslı
Rumlarla Kıbrıslı Türklerin spor karşılaşmaları için bir araya gelmesinin değerini vurgulamak
için çok önemli bir örnekti.  Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in yanı sıra adadaki bazı diplomatlar
ve BM yetkililerinin de maçı izlemesi resmi destek anlamına geldiğinden çok olumlu oldu.56

Bağlantı faaliyetleri için resmi ve mali destek sağlamak 
İki toplum arasında daha büyük etkileşimi savunmak şüphesiz bağlantı kültürünü değiştirme
çabalarının önemli bir parçasıdır. Ancak bunun somut eylemlerle desteklenmesi gerekir.  Bunu
yapmanın en açık şekillerinden biri bu tarz faaliyetleri desteklemek için bir fon oluşturmaktır.
Bu, iki toplum tarafından ayrı ayrı yapılabilir veya ortak şekilde yönetmek için bir mekanizma
bulunabilir. Örneğin, BM veya Avrupa Birliği şemsiyesi altında.  Üzerinde durulabilecek birçok
başka ihtimal vardır. Örneğin, devlet televizyonunda Türkçe programlar artırılabilir mi veya
üniversitede Türk dili programları sunulabilir mi? Raporunda, Genel Sekreter, Kıbrıslı Türklerin
okul sistemine daha fazla Yunan dili öğretmeni dahil etme niyetlerini memnuniyetle karşıladı.57

Gerçekten de eğitim, iki toplumlu teması teşvik için çok daha fazla şeyin yapılabileceği çok
önemli bir alandır.  Değerli bir girişim ‘Imagine’ projesidir. Bu proje kapsamında Kıbrıslı Rum ve
Kıbrıslı Türk çocuklar buluşma fırsatını yakalamaktadır.58 Aynı şekilde, özellikle etkileşime karşı

54 Bu toplantılar otuz yılı aşkın süredir devam etmektedir. 2018 yılında Büyükelçilik parti temsilcileri arasında sekiz
toplantıya evsahipliği yapmıştır. 

55 ‘Ozersay reveals unofficial contacts with Disy’s Neophytou’, cyprus mail, 21 October 2018.
56 Ne yazık ki, girişim, Kıbrıslı Türk liderin maçın yapılacağı yerin değiştirilmesi nedeniyle maçı boykot etmesi ile bozuldu.

‘Anastasiades uses bicommunal match to promote shared vision’, The Cyprus Mail, 19 March 2019.
57 ‘Report of the Secretary General on Good Offices in Cyprus’, United Nations Security Council Document S/2018/919, 15

October 2018, para. 17.
58 ‘Launch of Educational Programme ‘Imagine’’, UNFICYP, 28 November 2017.

https://unficyp.unmissions.org/launcheducational-programme-‘imagine’
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siyasi iklimin değişmesi durumunda sivil toplum tarafından çok daha fazla şey yapılabilir.
Örneğin, tanınmış iş adamı ve hayırsever Sir Stelios Hadji-Ioannou, her yıl toplumlar arasında
teması teşvik eden 50 proje ve girişime nakit para verdiği bir ödül programı yaratmıştır.59  Diğer
hayırsever oluşumlar tarafından benzeri ödül programları başlatılabilir.  İki tarafça ortak bir
şekilde veya ayrı ayrı, ve hatta dışarıdan oluşumlar tarafından iki toplumlu temas ve uzlaşmaya
önemli katkıları mükafatlandırmak için resmi ödül programları oluşturulabilir.  

Daha fazla geçiş noktasının açılması 
Kıbrıs’ta 1974’ten beri en büyük dönüşüm anı Nisan 2003’te Yeşil Hattın açılması olmuştur.  Şu
anda dokuz tane geçiş noktası vardır.60 Ancak son iki tanesini -Mağusa’da Derinya’da ve adanın
batısında Lefke’de - açma çabaları uzun yıllar boyunca ertelenmiştir. Bu iki geçiş noktası
sonunda Kasım 2018’de açılmıştır.61 Daha fazla geçiş noktası açılmalıdır. Mesela Ağlanca-
Piroi’de bir geçiş noktası açılabilir. Ancak geçiş noktaları eğer insanlar onları kullanmıyorsa pek
bir işe yaramazlar. Bu konuda da daha fazla şeyin yapılması gerekmektedir.  Kıbrıs hükümeti
tarafından yayınlanan en yeni rakamlara göre, 2017 yılında Kıbrıslı Rumlar tarafından 646,569
geçiş yapıldı. Bir önceki yıl, Kıbrıslı Rumlar tarafından yapılan geçişlerin sayısı 613,111 idi (2015
yılında bu rakam 534,879 idi). Kıbrıslı Türkler tarafından 1,140,682 geçiş yapılmıştır.  Bir önceki
yıl bu rakam 1,138,670 idi.62  Rakamlardan da görülebileceği gibi, hareket kuzeye geçen Kıbrıslı
Rumlardan daha çok, güneye geçen Kıbrıslı Türklerden oluşmaktadır.  Ancak yine rakamlardan
görülebileceği gibi, son iki yılda geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı nispeten sabit kalırken,
Kıbrıs Rumların geçişinde yüzde 20’lik bir artış olmuştur. Daha yeni rakamlar, güneyden kuzeye
geçişlerin 2018’de daha da arttığını göstermektedir. Bu, Türkiye’deki ekonomik sorunlar ve Türk
lirasının zayıflığının kuzeyde alışverişi daha da çekici hale getirmesinden kaynaklanmıştır.63

Her iki toplumdan insanların bölünme hattının öbür tarafına geçmesini teşvik için daha çok
şey yapılması lazımdır.  Yine burada, ‘kuzeyi’ tanıyor gibi görünmek konusundaki hassasiyet
birçok Kıbrıslı Rum için önemli bir faktördür.  Kıbrıslı Türk yetkililer Mayıs 2015’te Kıbrıslı Rumlar
için ‘vize’ başvurusu yapma zorunluluğunu kaldırmışlardır. Bu çok olumlu bir gelişmeydi ve
Kıbrıslı Rumların geçişlerinde artışa neden olduğu görülmektedir.64 (Şu anda bir kimlik
göstermek zorundadırlar ki, bu da hala birçok Kıbrıslı Rum tarafından reddedilmektedir). Bu

59 ‘’Difficult Year’ for Bi-Communal Work, Sir Stelios Says’, the cyprus mail, 26 September 2018.
60 Agios Dhometios, Astromeritis, Dheryneia, Ledra Palace (Nicosia), Ledra Street (nicosia), Lefka, Limnitis, Pyla, Strovilia.
61 ‘New crossings open at Dherynia and Lefka–Apliki’, the cyprus mail, 12 November 2018.
62 European Commission, ‘Fourteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April

2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2016’, COM(2018)
488 Final, Brussels, 22 June 2018. Raporda Kıbrıslı Türklerin figürleri de vardır. Bunlar çok farklıdır ve 1,066, 284 Kıbrıs
Rum geçişine (önceki yıl 980,724 idi) ve 1,796,353 Kıbrıs Türk geçişine (1,762,492’den) işaret etmektedir.

63 ‘Our View: High Number of Crossings is a Boost for Co-Existence’, the cyprus mail, 23 August 2018.
64 European Commisison, ‘Thirteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April

2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2016’, COM(2017)
371 Final, Brussels, 7 July 2017, p.3.
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adım şüphesiz olumlu bir adımdı ancak ada içerisinde özgürce dolaşmak konusunda insanları
daha istekli kılmak için daha çok şeyin yapılması gerekmektedir.  Tabii ki, birçok Kıbrıslı Rum
prensip olarak herhangi bir kısıtlama olduğu sürece geçmemektedir.   Bu anlaşılabilir olmakla
birlikte, siyasi liderler bunun sadece adadaki bölünmüşlüğü daha da derinleştirmeye etmeye
hizmet ettiği argümanını yapabilir.  

Daha önce üzerinde anlaşılmış girişimleri uygulamak 
Çatışma durumlarında iki taraf güven artırmak veya teması kolaylaştırmak için belli adımlar
üzerinde anlaşırlar ancak çoğu zaman bu adımlar uygulanmaz.  Bunun birkaç nedeni olabilir.
Bazı durumlarda meşru teknik sorunlar olabilir.  Ancak çoğunlukla neden, siyasi iradenin
olmayışıdır.  Sebep ne olursa olsun, üzerinde anlaşılan adımların uygulanmasını temin etmek
çok önemlidir. Geçiş noktaları, önceden üzerinde anlaşmaya varılmış olan girişimlerin
uygulanmasını temin için tek alan değildir.  Kıbrıs’ta birkaç bu tarz girişim vardır.  Mobil
telefonlar arasında bağlantı kurma çabası 2019’da gerçekleşti,65 ancak daha fazla şeyin
yapılabileceği başka alanlar vardır.  Örneğin bir başka önemli örnek, Kıbrıs futbolunu yeniden
birleştirmektir. Bu yapılabilirse, Kıbrıs Türk takımları uluslararası maçlarda yer alabileceklerdir.
Bu yöndeki bir anlaşma 2013 yılında büyük bir uluslararası coşku ile karşılanmış olsa da,66 tam
olarak ne olduğu bilinmeyen nedenlerden dolayı bu fikir uygulanmadı.67 Bu anlaşmanın
uygulanması gerekmektedir.  Nihai bir anlaşma, sadece iki toplumun uzlaşması ile ilgili çok
güçlü bir mesaj vermeyecek, Kıbrıslı Türklerin izolasyon algısını hafifletmekte rol oynayacak ve
hatta belki diğer spor alanlarında benzeri anlaşmalar için bir çerçeve oluşturacaktır. 

Daha fazla ticareti cesaretlendirmek 
Not edildiği gibi, iki toplum arasında daha büyük bir ekonomik etkileşim için fırsatlar yaratmak
çözüm umutlarını canlı tutmak için hayatidir.  Son yıllarda iki taraf arasındaki ticaret miktarı
artmıştır. Kıbrıs Rum tarafının verilerine göre, 2016 yılında Yeşil Hattan geçen Kıbrıs Türk ürünle -
rinin değeri 4,374,668 Euro idi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 21’lik bir artış göstermektedir.
Aynı dönem için Kıbrıslı Türklerin rakamları, kuzeyden geçen ürünlerin değerini 5,697,695 Euro
olarak göstermektedir.  Bir önceki yıl bu rakam 5,017,714 Euro idi; bu da yüzde 13.55’lik bir
artışa işaret ediyor.68 (Bu bir önceki yıla göre yüzde 27.5’lik bir artıştan sonra oldu.69) (Ticareti

65 ‘Mobile phone links established between two sides’, cyprus mail, 11 July 2016.
66 ‘FIFA hail ‘landmark’ agreement for football in Cyprus’, reuters, 5 November 2013.
67 Constantinos Adamides and Sertac Sonen, ‘Soccer Diplomacy: A non-political catalyst for the settlement of the Cyprus

Problem or just another missed opportunity?’, Conference Paper, International Studies Association, Atlanta, 2016.
68 European Commission, ‘Fourteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April

2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2016’, COM(2018)
488 Final, Brussels, 22 June 2018.

69 European Commission, ‘Thirteenth report on the implementation of Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April
2004 and the situation resulting from its application covering the period 1 January until 31 December 2016’, COM(2017)
371 Final, Brussels, 7 July 2017.
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yapılan ürünler ama olarak plastik ürünler, taze balık, inşaat malzemeleri ve giderek artan
şekilde patatestir.) Bu dönemde kuzeye geçen Kıbrıslı Rum ürünlerinin değeri 1,343,524 Euro
oldu.  Bu bir önceki yıla göre yüzde 0.8’lik bir düşüş yaşandığını göstermektedir. 

Bu rakamlara ve ticareti yapılan sınırlı ürün yelpazesine bakıldığında, Yeşil Hat üzerinden
ekonomik etkileşimi artırmak için birçok girişim yapılabileceği kabul edilmektedir.  Başka
yerlerden örnekler yol gösterici olabilir.  Ticaretin Kafkasya’daki toplumlar arasında daha büyük
temas sağlanmasına nasıl yardımcı olduğuna dair çok iyi bazı çalışmalar vardır.70 Ancak, daha
büyük ekonomik etkileşim için çaba sarf edilirken bu konuda tartışmalı alanlar olduğu da
görülmelidir.  Farklı nedenlerden dolayı birçok ürün kuzeyde daha ucuzdur.  Bazı durumlarda
geçirilebilecek miktar sınırlıdır.  Örneğin, insanların kuzeyden sadece 40 sigara getirme hakkı
vardır.  Diğer alanlarda kişisel kullanım üzerinde bir sınır yoktur. Bu insanların durumdan
faydalanmasını hatta şirketlerin yasaları ihlal etmesini teşvik edebilir.  Örneğin Nisan 2018’de
kuzeyde petrol fiyatı litre başına 0.75-0.80 Euro idi. Kıbrıs hükümetinin kontrolü altındaki
bölgelerde fiyat 1.39-1.43 Euro idi.71 Bu Kıbrıs Türk ekonomisinin yararına bir durum ortaya
çıkarmaktadır. Ancak Kıbrıs Hükümeti ve Kıbrıslı Rum şirketler için önemli bir endişe konusudur.
Dolayısıyla, daha büyük ekonomik etkileşim teşvik edilirken başka açılardan zarar verilmemesi
için belli önlemler alınmalıdır. 

Var olan çerçeveler içerisinde çalışmanın yollarını bulmak 
Kıbrıs’ta ortaya çıkan en önemli yaratıcı adımlardan biri anlaşmazlık tarafları arasında etkileşimi
teşvik etmek için daha önceden var olan tanınmış kurumların kullanılmasıdır. Bu ‘tanımadan
bağlantı kurmanın’ değerli bir unsuru olarak görülmektedir.  Kıbrıs Hükümeti kararlılıkla Kıbrıs
Türk ‘devleti’nin kurumları ile herhangi bir bağlantıya karşı direnç göstermiştir. Ancak, adanın
bölünmesinden önce kurulmuş olan veya 1960 Cumhuriyeti anayasası altında meşru kabul
edilen kurumlarla bağlantı kurmak konusunda her zaman pragmatik bir kabul vardır.  Örneğin,
anayasaya göre, ana kentlerin ayrı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum belediyelerinin olmasına izin
verilmiştir.  Bu bağlamda, Lefkoşa’nın Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk belediye başkanlarının her ikisi
de Kıbrıs Hükümeti tarafından tanınmaktadır. Bu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP)’nin Lefkoşa Master Plan üzerinde yaptığı önemli çalışmayı kolaylaştırmıştır.72 Benzer
şekilde, 1958’de kurulan Kıbrıs Türk Ticaret Odası gibi diğer kurumlar da, iki toplum arasında
hayati temas noktaları görevi görmüşlerdir.  Gerçekten de ada çapında ticaret bu odanın varlığı
ve Avrupa piyasalarına ihraç edilecek Kıbrıs Türk tarım ürünleri için gerekli olan sertifikasyonları

70 Natalia Mirimanova, ‘Opening the ‘Ingur/I Gate’ for Legal Business: Views from Georgian and Abkhaz Private Companies’,
international alert, March 2018.

71 ‘Green Line Regulation creating ‘underground economy’, Sek union says’, cyprus mail, 18 April 2018.
72 Plan için daha geniş bilgi için bakınız Lellos Demetriades, ‘The Nicosia Master Plan’, Journal of mediterranean studies,

Volume 8, Number 2, 1998, pp.169-176. See also, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), ‘Nicosia
Master Plan: A Bi-Communal Initiative to Change the Image of the City’, 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/workplan/urban/documents/petridouNycosiamasterplan.pdf
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denetleyebilmesi sayesinde mümkün olmuştur. İki toplum arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmakta
bu yöntemin değeri göz önünde bulundurulduğunda, bu yaklaşımın benimsenebileceği başka
alanların daha olup olmadığının araştırılması faydalı olur.  

Yasama ve mevzuatta daha büyük uyumun sağlanması  
İki toplum arasında daha büyük resmi temasın teşvik edilmesi için atılabilecek pratik adımların
yanı sıra, tarafları nihai bir birleşme için hazırlamanın yollarını bulmak da önemlidir.  Bunu
yapmak için benimsenebilecek yaklaşımlardan biri, iki tarafın yasa ve mevzuatlarını
uyumlaştırmalarının olasılığını araştırmaktır.  Belli bir yere kadar bu faaliyetler halihazırda
gerçekleşmektedir.  Örneğin, Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumunun yasalarını AB müktesebatı
ile uyumlaştırması için gösterilen çabaları teşvik etmektedir.73 Bu çabalar daha da artırılabilir.
AB ile ilgili konular ve yetki alanları söz konusu olduğunda mümkün olduğunca yakınlaşma
yakalamanın yanı sıra, bir dizi başka alanda da daha büyük yasal uyumun olmasını temin etmek
için daha fazla çaba sarf edilebilir.  Örneğin, AB’nin resmi sınırlarının dışına düşen birçok alan
vardır.  Tabii, bu yine bir derece resmi etkileşim gerektireceği için zorluklar çıkacaktır.  Ama
burada da, bu tarz bir etkileşimi iş örgütleri de dahil sivil toplum örgütleri üzerinden teşvik
etmenin yolları ve yöntemleri vardır. Siyasi partilerin toplantıları da mevzuatın uyumlaştırılmasına
odaklanmak için iyi bir fırsattır.  Ancak başka durumlarda, bu tarz girişimlerin ille de doğrudan
temasa dayalı olmasına gerek yoktur.  İki toplum ayrı ayrı, bir dizi alanda mümkün olan en iyi
şekilde uluslararası standartlara uymayı taahhüt edebilir.  

Faaliyetlerin koordine edilmesi olasılıklarını araştırmak 
Ada çapında acil eylem gerektirecek alanlar düşünüldüğünde koordinasyon konusu özellikle
önem kazanmaktadır.  Burada tanıma konusu özellikle hassastır.  Ancak uzun-vadede bağlantı
kurmamanın riskleri daha da büyüktür.  Her iki taraf için de önemli olan konularda iki toplumun
daha yakın şekilde çalışmasına izin verecek çabalara odaklanılmalıdır.  Ortaya konan fikirlerden
biri iki tarafın yetkililerinin birleşme öncesi belli projeler üzerinde birlikte çalışmaya başlayarak
çözümü modellemesi kavramıdır.  Yetkilileri ortak faaliyetler üzerinde birlikte çalışmaya ikna
etmek mümkün olmasa da, siyasetçileri parti temelinde bu zorlukları tartışmak için bir araya
getirmek mümkün olabilir.  Daha önce de not edildiği gibi, siyasi liderler halihazırda Slovak
Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde bir araya gelmektedirler. Bu girişim son yirmi yıldır devam
etmektedir.  Bu spesifik konulara odaklanan başka misyonlar yoluyla tekrarlanabilir.  Yelpazenin
daha radikal tarafında, bu çabalar, Kıbrıslı Türklerin uluslararası oluşumların toplantı ve
konferanslarına katılmalarına izin vermeyi de içerebilir.  Bu birkaç farklı şekilde yapılabilir.  Kıbrıs
Türk toplumundan temsilciler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi delegasyonlarında yer alabilir.
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Alternatif olarak, Kıbrıslı Türklerin gözlemci statüsünde toplantılara katılmalarına izin verilebilir.
Diğer durumlarda, toplantılar Gymnich ilkesine göre gerçekleştirilmiştir.  Bu da, katılımcıların
resmi unvanlar kullanmadığı ve devlete ait resmi sembollere izin verilmediği anlamına gelir.  Bu,
birbirini tanımayan tarafların, pozisyonlarına halel getirmeden toplantılara katılmalarını
mümkün kılar.  Söylemeye gerek yoktur ki, bu bile, söz konusu tarafların diğer katılımcıların
orada olmaya ve bir dereceye kadar eşitlik sinyali olarak görülebilecek şekilde katılım
göstermeye hakları olduğunu kabul etmelerini gerektirir.   Bu aşamada Kıbrıs Hükümetinin
böyle bir seçeneğe kesin şekilde karşı çıkması çok muhtemeldir.  Ancak daha geniş bir
perspektiften bakıldığında, bunun faydalı olabileceği belli olağanüstü durumlar ortaya çıkabilir.  

Ziyaret eden uluslararası yetkililer ile daha çok temasa izin vermek 
En tartışmalı önerilerden biri, Kıbrıslı Türklerin uluslararası bağlarının artırılması için yolların
aranmasıdır.  Yukarıda bahsi geçen diğer bazı örneklerde de görülebileceği gibi, iki toplum
arasında daha büyük işbirliğini teşvik için adımlar, Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplantılarda
yer alabilmesi ile çok büyük bir destek görür.  Bu temasların genişletilmesi durumunda bu
çabalar önemli derecede güçlenecektir. Tanınan devletlerden yetkililerin tanınmayan topraklar -
daki mevkidaşları ile etkileşime girmesi giderek daha yaygın bir olgu haline gelmektedir.  BM
üye devletlerinden diplomat ve siyasi figürlerin tanımadıkları ülke ve yapıların üst düzey
yetkilileri ile görüştükleri çok örnek vardır. Bunu yapmaları tanıma anlamına gelmez. Örneğin,
Yunan Hükümeti geçmişte Kosova’nın Dışişleri Bakanını Atina’daki Dışişleri Bakanlığı’nda misafir
etmiştir.  Ancak Yunan Dışişleri Bakanı Yunanistan’ın Kosova’yı tanımadığını yeniden tekrarladığı
için, bu hareket tanıma anlamına gelmemiştir. Aynı şekilde Kıbrıs da Kosova ile üst düzey
temaslarda bulunmuştur.  Örneğin, Eylül 2013’te Kıbrıs’ın o dönemki Dışişleri Bakanı Ioannis
Kasoulides, kamuya açık bir alanda Kosova Cumhurbaşkanı ile görüşmüş, bu görüşmenin
fotoğrafları daha sonra Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı.74 Eğer Kıbrıs tanıma
anlamına gelmeden bunu tanımadığı topraklarla yapabiliyorsa, aynı şeyin Kıbrıslı Türk
yetkililerle temaslarda diğer ülkeler için de geçerli olması gerekir.  En azından, Kıbrıs Türk sivil
toplumunun adaya gelen uluslararası figürlerle buluşması için daha çok fırsat yaratılmalıdır.
Bu, Yunan başbakanı Alexis Tsipras 2015’te Kıbrıs’a yaptığı ilk resmi ziyarette başarılmıştı.75

Eğitim ve kültür alanlarında dış temasların kolaylaştırılması 
İki toplumun yıllar içerisinde ilişkilerinin bozulmasına neden olan bir diğer faktör de, Kıbrıs
Hükümetinin Kıbrıslı Türklerin çeşitli uluslararası eğitsel ve kültürel alanlarda yer almasına katı
şekilde karşı çıkmasıdır.  Birçok Kıbrıslı Türk akademisyen sırf kuzeydeki bir üniversiteden
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76 ‘Anastacia to perform in KKTC despite Greek Cypriot lobby’, today’s Zaman, 13 November 2010.
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hayati bir aşamada olduğu bir dönemde kötü niyetli olmakla suçladı. ‘Eroglu: Jennifer Lopez Case Shows Greek Cypriot
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78 Association for Historical Dialogue and Research: http://www.ahdr.info
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oldukları için etkinliklere katılımlarının engellendiğinden şikâyet etmektedir.  Bu arada, ve
genelde diaspora örgütleri ile birlikte çalışarak Kıbrıs hükümeti Kıbrıslı Türklerin bir dizi
akademik, profesyonel, sportif ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmasını engellemiştir.  Buna
verilen en sık örnek, önde gelen uluslararası şarkıcıların vermeyi planladığı bir dizi konserin
aşırı baskı nedeniyle iptal edilmesidir. Gerçekten de kuzey Kıbrıs’ta konser veren ilk uluslararası
şarkıcı Kasım 2010’da Anastacia olmuştur.76 Bu konser, bir önceki organizasyon Kıbrıslı Rum lobi
faaliyetleri nedeniyle iptal edildikten sonra gerçekleşmiştir.  O zamandan beridir başka artistler
de gelmiştir.  Ancak birçoğu da gelmekten kaçınmaktadır.  Bu gelişmeler önemsiz gibi görünse
de ilişkiler üzerinde olumsuz bir etkileri vardır.77 Bu tarz konser ve etkinlikleri engellemeye
çalışmak yerine, iki tarafın, bunların her iki toplumun üyelerine açık olmasının yollarını bulması
ve bağlantı için teşvikler yaratması çok daha faydalı olacaktır.  

Geçmişi ele alarak güven yaratmak 
Kıbrıs’ta geçmiş hala çok önemli bir yer tutmaktadır.  Adada 1960 ve 1970lerde yaşanan olaylar
hala iki toplum arasında tartışma ve ayrılık konusudur.   Yıllar geçtikçe geçmişe dair birbirinden
çok farklı hikayeler her zamankinden daha da kemikleşmektedir.  Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı
Türkler arasında sürekli temasın olmadığı şartlarda resmi tarih kökleşmiştir.  Diğer toplumun
üyelerinin çektiği acılar ve güçlükleri gerçekten anlamak bir tarafa diğer tarafın perspektifi ile
ilgili anlayış çok azdır.  Bu bağlamda, daha büyük bağlantı yaratmanın çok önemli bir parçası
da iki toplumun birbiri ile çalışmasını teşvik etmenin yollarını bulmak olacaktır.  Bu alanda
halihazırda önemli bazı gelişmeler yaşanmıştır.  Örneğin, Nisan 2003’te kurulan Tarihsel Diyalog
ve Araştırma Derneği, iki toplumun adanın tarihini çok daha katılımcı bir şekilde inceleyebilmeleri
için önemli miktarda etkinlik ve materyal geliştirmiştir.78 Daha yakın gelecekte, Kıbrıs üzerine
çalışan gazeteciler için geliştirilen ortak ifadeler sözlüğü değerli bir girişimdir.79  Medya’ya diğer
toplumun perspektif ve algılarına hassasiyet göstererek yazmak için bir araç teşkil etmenin
yanı sıra, bu sözlük, daha geniş anlamda, kullanılan ifadelerin belli bir durumla ilgili nasıl tek
yanlı bir bakış açısını yansıttığını da göstermek anlamında çok kullanışlı bir araçtır.  Dahası bu
girişimlerin aktif şekilde teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Bazı durumlarda bu sorunları ele almak için büyük bazı adımlar atılmıştır.  Örneğin, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürülen davaların ardından, Kıbrıslı Türk yetkililer Taşınmaz Mal
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Komisyonu’nu kurmuş ve mülk ve evlerine erişimden mahrum olan Kıbrıslı Rumlara tazminat,
ve bazı durumlarda mülklerinin iadesini talep etmeleri için bir mekanizma oluşturmuşlardır.80

Ancak bu çözülmemiş konuların ele alınması için daha yapılması gereken çok şey vardır.
Örneğin her iki toplumdan da yüzlerce kişi hala kayıptır.  Her ne kadar da bu ciddi insani
konunun ele alınması için Birleşmiş Milletler Kayıp Şahıslar Komitesi81 çok önemli işler yapmış
olsa bile, kayıp şahısların ailelerine ihtiyaçları olan cevapları verebilmek için daha çok şey
yapılması gerekmektedir.  Geçmişin bu adaletsizliklerini ele almak, iki toplum arasında daha
büyük temasın yollarını açacaktır.  

Yurtdışındaki Kıbrıslılar arasında daha fazla teması teşvik etmek 
Bağlantının dikkate alınması gereken nihai bir unsuru, yurt dışındaki Kıbrıslı toplumlar
arasındaki temastır.  Adadaki toplumlar arasında bağlantı ve temasın kurulması öncelik olsa
da, diaspora toplulukları ve onların dernekleri göz ardı edilmemelidir.  Bu birkaç nedenden
ötürü önemlidir.  İlk olarak ve öncelikle,  adadaki toplumlardan çoğu zaman çok daha milliyetçi
ve katıdırlar.  Bu çoğunlukla, toplumun birçok üyesinin geçmişteki sorunlardan kaçmış olması
ve geçmiş çatışma dönemlerinde ailelerini veya mülklerini kaybetmiş olmalarından kaynaklanır.
Buna ek olarak, adadaki gündelik gerçeklikten uzak olan bu diaspora toplulukları genelde
adada süregelmekte olan koşullardan habersizdir.   Bunun sonucu olarak, bu örgütler adadaki
toplumlara Kıbrıs konusunda taviz vermez bir noktada durmaları için baskı yapar. Aynı zamanda
bulundukları ülkede lobi faaliyetleri de yaparlar ve hükümet üyeleri, meclis üyeleri ve diğer
fikir önderleri ile buluşurlar.  Ancak, bu tarz gruplar yurtdışındaki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı
Türkler arasındaki teması geliştirerek potansiyel olarak toplumlar arasında önemli bir köprü
görevi görebilirler.   Adada artmakta olan zorluklar, ve adadaki iki toplum arasında daha büyük
etkileşim ihtiyacı karşısında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk diaspora topluluklarının birbirleri ile
daha olumlu şekilde bağlantı kurmaları ve uluslararası topluma adadaki çabalara daha fazla
destek için baskı yapmaları gerekmektedir.  Bunun da iki toplumdaki siyasi liderler tarafından
aktif şekilde teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Tarafların federal çözüme olan bağlılığını yeniden teyit etmek 
Yukarıda ortaya konan önerilerin birçoğu Kıbrıs Hükümeti’nin daha büyük bağlantı kurmanın
faydalarını aktif şekilde benimseyerek atmaları gereken adımlara odaklanmaktadır.  Bunun
sebebi, daha büyük bağlantıların önündeki ana engellerin merkezinde tanıma konusunun
olmasıdır.  Ancak Kıbrıslı Türklerin de böyle bir süreçte yapıcı bir rol oynaması gerekmektedir.
Kıbrıslı Türklere Kıbrıslı Rumlarla ilişki kurmamaları yönünde yapılan baskı Kıbrıslı Rumlara
yapılandan genelde daha azdır. Ama baskı mevcuttur.  Kıbrıs Türk toplumu içerisinde iki-
toplumlu bağlantılara karşı çıkanlarla ilgili daha çok şey yapılmalıdır. 

80 Immovable Property Commission: http://www.tamk.gov.ct.tr
81 Committee on Missing Persons in Cyprus: http://www.cmp-cyprus.org
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Ancak çoğu zaman daha büyük sorun temasların Kıbrıslı Türk yetkililerce sunuluş şeklidir.
Kıbrıslı Rumların tanıma konusundaki aşırı hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, iki
toplum arasındaki herhangi bir teması ‘KKTC’yi tanıma iması olarak veya Kıbrıslı Türk yetkililerin
bir şekilde meşrulaştırılması şeklinde göstermekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu farklı
girişimlerin amacı, bunun çözüm koşullarını yaratacağı umuduyla tartışma yollarını açık
tutmaktır.   Bağlantı ve teması Kıbrıs Türk ‘devleti’nin giderek kabul edilmesi gibi göstermek bu
süreci baltalar ve bu amacı da baltalar.  Bu, Kıbrıslı Türklerin bir derece kendilerini sınırlamalarını
gerektirecektir.  Bu girişimleri güçlendirmek ve doğru bağlama oturtmak için iki lider ortak bir
açıklama yaparak BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak iki toplumlu iki bölgeli
federasyon çözümüne bağlı olduklarını yeniden teyit etmelidirler.  Aynı zamanda bu
deklarasyon açıkça iki toplumun çözüm öncesinde birbiri ile daha aktif şekilde bağlantı kurması
gerekliliğini ortaya koymalıdır. Bu yukarıda önerilen birçok fikri yansıtacak şekilde bir liste
şeklinde ortaya konabilir. 



Çözüm sürecinde olduğu gibi bağlantı kültürünün oluşturulması süreci de yerli bir süreç
olmalıdır.  Ancak uluslararası toplumun da oynaması gereken önemli bir rol vardır.  Bu
birçok şekilde yapılabilir.  En önemlisi, adadaki diplomatların yanı sıra ziyaret eden

yetkililer, Kıbrıs’ın karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili açıkça ve doğrudan konuşmalıdır ve iki
toplum arasında daha büyük bir temasa ihtiyaç olduğunun altını çizmelidir.  Toplumlar
arasında daha fazla teması teşvik eden faaliyetlere daha çok finansal ve teknik destek
verilmelidir.  Eşit şekilde, adadaki yabancı temsilciler veya Kıbrıs’ta bir çözümü teşvik etmekte
istekli hükümetler, eskiden birçok kez olduğu gibi zorbalık veya korkutma karşısında
susmamalıdır. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken dış aktörler çabalarının tanıma ile ilgili
olmadığını veya kuzey Kıbrıs’ın normalleşmesi olmadığını devamlı olarak vurgulamalıdır.
Benzer şekilde, Kıbrıslı Türklere yardım etmekteki istekliliklerinin doğrudan Kıbrıslı Türklerin
çözüm çabalarına devam eden bağlılığı ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulamalıdır. 

Ancak uluslararası toplumun bağlantı sürecini desteklemek için atabileceği en güçlü adım,
bağlantıyı çözüm süreci için devam etmekte olan BM desteğine bağlamak olacaktır.  Amerika
Birleşik Devletleri’nde, bunun barış çabalarını desteklediğine dair bir gösterge olmaksızın BM
barış gücü misyonunu desteklenmeye devam edilmesine karşı giderek artan bir şüphecilik
olduğu halihazırda bilinmektedir. Bu, UNFICYP’in görev süresinin 2019 yılından sonra
uzatılmayacağına dair endişeler yaratmıştır.  Son zamanlarda korkular biraz yatışmış olsa da,
böyle bir adım çok tehlikeli our ve kesinlikle teşvik edilmemelidir.  Ancak tehdidin altında yatan
hislere karşı da bir derece sempati vardır.  Elli yıldan sonra, barış gücünün ve barış-kurma
çabalarının daha ne kadar başarı göstermeden devam etmesi beklenmektedir? Bu bağlamda,
iki toplum arasında daha büyük bağlantı, BM barış gücü ve barış kurucu çabalarının devamı için
temel bir gereklilik haline getirilebilir. 

Neyse ki, bunun olmaya başladığına dair kanıtlar vardır.  Birleşmiş Milletler iki taraf arasında
daha fazla temas gerektiği ile ilgili sesini giderek daha fazla yükseltmektedir. Örneğin, BM

Güvenlik Konseyi’nin 2453 sayılı kararı, 

taraflara, toplumlararası temas, uzlaşma ve iki toplumlu girişimler de dahil sivil toplumun
aktif katılımı ve her iki toplumun birlikte çalışarak birlikte fayda sağlayabileceği kalkınma
projeleri, ve ekonomik ve ticari oluşumlar arasında işbirliğinin teşviki ve bu tarz temaslar
önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısı yaptı. Kararda ayrıca iki taraftan belli
sektör ve aktörlerin diyalog için bir araya getirilmesi için ortaya konan çeşitli girişimler
not edildi.  

BAĞLANTI İÇİN ULUSLARARASI DESTEK
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Temmuz 2019 tarihli raporunda BM Genel Sekreteri, daha da ileri giderek, tanıma konusundaki
endişelerin toplumlararası faaliyetlerin teşvik edilmesi ve yeniden birleşme için uygun ortamın
yaratılması çabalarını ne boyutta engellediğini vurguladı.  Çok önemli bir şekilde, ‘tanıma ile ilgili
endişeler, kendi içinde daha büyük işbirliği için aşılamaz bir engel teşkil etmemelidir’82 dedi.
Bunun üzerine BM Güvenlik Konseyi de tarafların toplumların birbiri ile olan etkileşimini
güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.  25 Temmuz 2019’da alınan 2483 sayılı Karar yıl içerisinde
daha önce yapılan faaliyetlerin artırılması çağrısını yineledi.  Ancak daha önce hiç yapmadığı
şekilde bir adım atarak iki toplumun liderlerini

sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüme varmak amacıyla bu kararın ilgili bölümleri ile ilgili 
ne gibi eylemlerde bulunduklarını BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu’na yazılı 
olarak bildirmelerini teşvik etti ve Genel Sekreterin bu bilgileri İyi Niyet Misyonu raporuna dahil
etmesini istedi. 

Şu anda tarafların bu çağrıya nasıl cevap vereceği belli değildir.  Bunun anlamlı sonuçlar
doğurması umulmaktadır.  Ancak eğer taraflar gönüllü olarak bunu yapmakta istekli değillerse,
belki de resmi bir raporlama mekanizmasının yaratılması gerekecektir.  Bu iki tarafın yeniden
birleşme için zemin hazırlamakta kararlı olduklarına ve toplumların birbirleri ile etkileşime
girmesi için onları teşvik etmek için somut adımlar attıklarına dair kanıt gerektirir.  Örneğin,
Güvenlik Konseyi BM Genel Sekreteri’ni taraflar arasındaki temasın boyutları ile ilgili yıllık bir
rapor hazırlaması için görevlendirebilir.  Bu başlatılan yeni girişimleri öne çıkarabilir ve aynı
zamanda hangi noktalarda korkutma yaşandığını - resmi organlardan, veya medya da dahil
toplumun diğer kesimlerinden - hangi noktalarda bu korkutmaların ele alındığını veya yetkililer
tarafından göz ardı edildiğini içerebilir.  Böyle bir raporlama çalışması değerli olsa bile, tarafların
kendi raporlarını üretmelerini talep etmek daha iyi olacaktır. Bu raporlar taraflar çözümün
faydalarını anlatmak için gösterdikleri çabaları, çözüm karşıtı hareketler karşısında ne
yaptıklarını ve toplumlar arasında teması aktif şekilde teşvik etmek için yaptıklarını için
gösterdikleri çabaları içermelidir.  Kendi raporlarını yazmaları Birleşmiş Milletler’i taraflı olmakla
suçlanmaktan koruyacaktır ve tarafların attıkları yapıcı adımları ortaya koydukları olumlu bir
raporlama kültürü yaratacaktır. Bu, şu anki görüşme süreci odaklı yapıyı da değiştirecektir.
Görüşme süreci odaklı yapıda taraflar çözüme ulaşmak konusunda yaşanan tıkanıklıktan
birbirlerini suçlamaktadırlar.   Her durumda, tarafların daha büyük toplumlararası temas için
samimi bir çaba ve gönüllü adımlar ortaya koymadıkları durumda, resmi bir raporlama
mekanizmasının olması daha çok bağlantıyı teşvik için güçlü bir yöntem olacaktır.  
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SONUÇ

Son altmış yıldır, uluslararası toplum Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmaya çalışmıştır.  En
son çözüm çabasının çökmesinin ardından, Kıbrıs’ın bir dönüm noktasında olduğu
hissi vardır.  Statüko giderek daha da sürdürülemez bir hal almaktadır. Türkiye’de büyük

ve öngörülemez değişimler yaşanmaktadır.  Bir zamanlar Batı ile yakın ilişkiler içindeyken şu
anda bu ilişkiler yıpranmış durumdadır. Her ne kadar hala AB üyeliği için ismen aday olsa da,
bunun artık gerçekçi bir olasılık olduğunu düşünen çok az gözlemci vardır. Bu arada,
Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki etkisi artmaktadır.   Bu her zaman böyle olmuş 
olsa bile, şu anda hızlanmaktadır. Kıbrıslı Türkler bunun sonuçları ile ilgili korkularını dile
getirmektedirler. Türkiye’de ne olduğunu görmektedirler ve kendi gelenek ve ayrı kimliklerinin
daha büyük tehdit altına gireceğinden korkmaktadırlar.  Bunun sonuçları potansiyel olarak
felaket olabilir.  Bir Kıbrıslı Türk yorumcunun kısa ve öz bir şekilde dediği gibi: 

Kuzey’deki demografik, sosyal, dini, kültürel, ekonomik ve siyasi değişim Kıbrıs sorununun
dinamiklerini tamamıyla değiştirecektir.  Kısa bir süre sonra Kıbrıslı Rumlar tamamıyla
farklı, dindar, muhafazakâr, milliyetçi bir nüfusla komşu olacaklar.  Kıbrıslı Türkler
müzakere masasında olmayacak. Türk sermayesinin elinde yapılaşma bu hızla devam
ederse yakında iade edecek arazi de kalmayacak.  Geçirgen 180 kilometrelik ara bölge,
Türkiye ile bir kara sınırına dönüşecek.83

Tüm bu nedenlerden dolayı, Kıbrıs sorununun çözüm ihtimalini canlı tutmak için acil adımların
atılması gerekmektedir. Bu iki toplum arasında daha büyük bir bağlantının olmasını
gerektirmektedir. 

Problem şudur: bu tarz çabalar, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunu ortadan kaldıracak herhangi
bir girişimin onların bir çözüme varma istekliliğini azaltacağı yönündeki güçlü endişelerle
engellenmektedir.  Bu endişeler, bir yere kadar anlaşılabilir olsa da, abartılıdır.  Hiç kimse daha
çok etkileşimin ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımak için bir bahane olacağını ima etmez.
541 ve 550 sayılı Kararlar yürürlüktedir.  Ayrılık Uluslararası Adalet Divanı tarafından da yasadışı
olarak nitelendirilmiştir. Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin
bir alt yönetimi olduğuna karar vermiştir.  Dahası, Kıbrıslı Türklerin tanınmasını önleyebilecek
birçok yasal engel vardır. Aynı zamanda Kıbrıs hükümeti de Kıbrıslı Türklerle bağlantı
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kurmamanın ve başkalarının kurmasını engellemenin bedellerini düşünmek zorundadır.
Tekrarlamak gerekirse, statüko sürdürülebilir değildir. Mevcut politikalar Kıbrıslı Türkleri çözüme
daha yatkın ve bağlı hale getirmek yerine sadece onları uzaklaştırmakta ve Türkiye’nin adanın
kuzeyindeki etkisini artırmasına yol açmaktadır.  Tüm bunlar dikkate alındığında, Kıbrıs Türk
toplumu ile daha fazla bağlantı kurmak için daha çok şeyin yapılması gerektiği savunulabilir -
KKTC’nin varlığını tanımanın bir yolu olarak değil, çözüm ihtimalini canlı tutmak için. 

Bu bağlamda, tanıma olmadan bağlantı kurmak daha büyük etkileşim için bir çerçeve
oluşturmaktadır.  Toplumlar arasında geliştirilebilecek birçok adım vardır.  Ancak, etkileşimin
nasıl anlaşıldığına dair temel bir yeniden düşünme gerektirir.  Bir bağlantı kültürünün
oluşturulması gerekmektedir.  Siyasi liderler etkileşimi bir tehdit olarak görmektense, iki toplum
arasındaki bağları aktif şekilde teşvik etmelidir.  Bu sadece başı çekmeleri anlamına gelmez,
aynı zamanda bu tarz faaliyetlere açık siyasi destek teşkil eder ve toplumda bu temaslara karşı
olan unsurlara açık şekilde karşı çıkar.  Pratik adımlara gelince, daha fazla geçiş noktasının
açılması gibi halihazırda üzerinde anlaşılmış şeylerin uygulanmasını temin etmek gerekmektedir.
Aynı zamanda, ticaretten kültüre adanın her iki tarafı arasındaki temasın kapsam ve yoğunluğunu
artırmak için de yollar bulunmalıdır.  Bu, tanıma konusuna biraz daha esnek bir yaklaşım
geliştirmenin yanı sıra, ve bu açıdan bir tehdit teşkil etmeyen oluşum ve örgütlerle daha aktif
şekilde çalışarak gerçekleştirilebilir.  Görüldüğü gibi, ‘KKTC’yi tanımadan veya adadaki tek
uluslararası olarak tanınan otorite olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine halel getirmeden,
daha çok bağlantı kurulmasını kolaylaştırmak için yapılacak çok şey vardır.  Daha önce de not
edildiği gibi, tanıma kazara olmaz.  Bu kadar yıldan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti kuzey üzerindeki
egemen iddiasından vazgeçecek değildir.  Bu, Kıbrıslı Türklerin dış dünya ile bağlantı kurmaları
karşısında daha affedici bir yaklaşım benimsemek gerektiği anlamına da gelir. 

Bağlantıyı teşvik etme çabaları, siyasi irade ve birleşme çabalarını canlı tutma gerekliliğini
anlamak ile ilgilidir.  Ancak bu girişimlerin bir çoğunun gönüllü olarak başlatılacağını düşünmek
güzel olsa da, gerçekte, her iki toplum içinde etkileşim ve temasa temelden karşı olan güçlü bir
body of opinion vardır.  Dolayısıyla uluslararası toplumun bu tarz faaliyetleri teşvik etmekteki
rolünü oynaması gerekmektedir.  Daha da önemlisi, çözüm sürecine nasıl baktığını yeniden
gözden geçirmesi gerekmektedir. Çözüm çabaları artık sadece tarafların birleşme görüşmelerine
katılma istekliliği üzerinden değerlendirilmemelidir.  Gelecekte, taraflar birbirleri ile bağlantı
kurma isteklilikleri ve birleşme ve gelecekte bir arada yaşam için koşulların oluşturulmasını
yaratma isteklilikleri üzerinden değerlendirilmelidir.  



Bu rapor şuradan sipariş edilebilir: 
PRIO Cyprus Centre

P.O.Box 25157, 1307 Nicosia, Cyprus 
Tel: +357 22 456555/4 

cypruscentre@prio.org

05 REPORT COVER PRIO TURKISH.qxp  23/06/2020  4:14 PM  Page 2



ISBN 978-82-343-0111-7  (basılı)

Bu rapor şuradan sipariş edilebilir: 
PRIO Cyprus Centre
P.O.Box 25157, 1307 Nicosia, Cyprus 
Tel: +357 22 456555/4 
cypruscentre@prio.org

Elli yılı aşkın bir süredir uluslararası toplum Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Kıbrıs
Sorununa bir çözüm bulmaya çalıştı.  En son görüşmelerin 2017 yılında çökmesinin
ardından şimdi artık adanın kalıcı ve geri döndürülemez bölünmeye doğru
sürüklendiğine dair gerçek bir endişe vardır. Toplumlar birbirinden her
zamankinden daha çok uzaklaşmıştır. Bu nedenle Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler
arasında daha çok temasın sağlanması için acil adımların atılmasına ihtiyaç vardır.
Ancak birçok girişim tanıma korkusu nedeniyle engellenmektedir. Bu rapor, bu
endişelerin, anlaşılır olmakla birlikte yeniden birleşmeyi imkânsız hale getirmekte
olduğunu savunmaktadır. Akademik ve siyasi çevrelerde giderek daha fazla kabul
görmeye başlayan 'tanımadan bağlantı kurma' kavramı ayrılıkçı anlaşmazlıklarda
etkili bir çatışmaların yönetilmesi aracıdır. Rapor, adanın toplumları arasında bir
'bağlantı kültürü' kurulmasını teşvik için atılabilecek bir dizi somut adımı ortaya
koymaktadır. Bunlar, daha çok toplumsal etkileşimi siyasi olarak desteklemekten,
bu tarz faaliyetlere resmi finansman sağlamaya, halihazırda üzerinde anlaşılmış
girişimleri hayata geçirmekten, geçmişin mirasını ele almaya kadar bir dizi faaliyeti
içermektedir. Bu adımların başının yerel düzeyde çekilmesi gerekir. Ancak
uluslararası toplumun oynayabileceği çok önemli bir rol vardır. Gelecekte, iki
toplumun liderleri sadece çözüm görüşmelerine katılma isteklilikleri ile
değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda, birleşme ve ilerideki bir arada yaşam için
daha geniş koşulları yaratmaktaki isteklilikleri ile de değerlendirilmelidirler. 
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