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Yazarlar Hakkında 

Maria Hadjimichael (PhD) Kıbrıs Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisidir ve Avrupa
finansmanlı COST Action OceanGov’un (Ocean Governance for Sustainability - Challenges,
Options and the Role of Science; 2016-2020) (Sürdürülebilirlik için Okyanus Yönetimi –
Zorluklar, Seçenekler ve Bilimin Rolü) başkan yardımcısıdır. Disiplinler-arası bir geçmişi vardır
(Sheffield Üniversitesi’nde Doğal Çevre Bilimleri alanında lisans ve Bangor Üniversitesi’nde
Deniz Çevresini Koruma alanında yüksek mühendislik lisansı almıştır) ve Bangor
Üniversitesi’nde Balıkçılık Yönetimi konusunda doktora yapmıştır. Doktora sırasında ‘The
Human Dimension of the European Fisheries Governance: the North/South Divide’ (Avrupa
Balıkçılık Yönetimi’nin İnsani Boyutu: Kuzey/Güney Ayırımı) başlıklı bir tez (2011) yazmıştır. Son 8
yıldır Siyasal Ekoloji ve Ortak Varlıkların Yönetimi ve okyanus ve sahilleri odağına alan
Çevresel Politikalar alanlarında araştırma yapmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun Denizcilik ve
Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nde ‘Mavi Kitap” stajını tamamlamış (2011-12) ve Danimarka’da
Aalborg Üniversitesi’nde Yenilikçi Balıkçılık Yönetimi Enstitüsü’nde doktora sonrası çalışma
yapmıştır. Bunu yaparken çeşitli disiplinler-arası okyanus yönetimi FP7 projesini yönetmiş
veya bu projelere katılmıştır. Şu anki çalışması, Kıbrıs’ta ortak miras olan beton binaların saklı
potansiyeline odaklanmaktadır. Hadjimichael, çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma, insan
hakları, sosyal adalet, barış ve uzlaşma alanlarında bir dizi gayrı resmi yurttaş girişiminde de
yer almıştır ve Kıbrıs’ın her iki tarafındaki çevre ve doğal kaynaklar politikaları ile ilgili
derinlemesine bilgi sahibidir. Avrupa ve ulusal çevresel ve doğal kaynaklar konularında
birçok akademik çalışma ve politika raporu ve politika belgesinin ortak yazarlığını yapmıştır. 

Klitos Papastylianou Atina’daki Panteion Sosyal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi’nde Siyasal
Bilimler lisansı yapmıştır. Aynı zamanda Canterbury’deki Kent Üniversitesi’nde Sosyal Politika,
Sosyoloji ve Sosyal Araştırmalar Fakültesi’nden Çevresel Sosyal Bilimler alanında yüksek
mühendislik lisansı almıştır. Lisansüstü eğitimi sırasında, European Research ‘Transformation
of Environmental Activism’ (TEA) (Avrupa Projesi Çevresel Aktivizmin Dönüşümü) Projesi
çerçevesinde bağımsız araştırmacılık da yapmıştır. Aynı zamanda Uluslararası Yayın
Environmental Politics’te ‘Themed Issue on Non-Governmental Organisations (NGOs) and
Environmental Movements’in (Sivil Toplum Örgütleri ve Çevre Hareketleri Üzerine Çevresel
Politikalar) Araştırma İnceleme Komitesi’nde geçici üye olmuştur. Çalışmaları ve araştırmaları
sırasında sosyal hareketler, sivil toplum, sivil toplum örgütleri, ve politika ağları ile ilgili
karşılaştırmalı araştırmalara ve analizlere odaklanmıştır. Bunu yaparken çevresel hareketler,
örgütler, kampanyalar ve ağlara özellikle ilgi göstermiştir. Son 15 yıldır STÖ’lerde çok geniş
profesyonel tecrübe edinmenin yanı sıra, çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma, insan
hakları, sosyal adalet, barış, ve uzlaşma alanlarında faaliyet gösteren bir dizi gayrı resmi
yurttaş girişiminde gönüllü olarak yer almıştır. Özellikle Kıbrıs’ta yerel ve uluslararası çevresel
STÖ’lerde kampanya koordinatörlüğü ve politika danışmanlığı yapmıştır. Bir insan hakları
ve sosyal adalet STÖ’sünde savunuculuk ve iletişimcilik görevi yapmıştır. Son 10 yıl
içerisindeki çalışma ve araştırmaları sayesinde Kıbrıs’ın her iki tarafındaki çevre ve doğal
kaynaklar politikaları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmuştur. 2018 yılında Kıbrıs’taki
doğa koruma ve çevre koruma kampanyalarına yapmış olduğu önemli katkıdan dolayı
(Politico EU 28, Class of 2018 & Commonwealth Points of Light, Cyprus 2018) (Politico AB 28, 2018
Sınıfı & Commonwealth Işık Noktaları, Kıbrıs 2018) ödülüne layık görülmüştür. 

06 REPORT COVER PRIO TURKISH.qxp  23/06/2020  4:19 PM  Page 1



(Etnik olarak) bölünmüş 
bir adada çEvrE koruma 

vE çEvrEsEl iş birliği: 
kibris'takİ durum

Maria Hadjimichael

Klitos Papastylianou 

Rapor 6/2019



Peace research institute oslo (Prio)
Hausmanns gate 7
PO Box 9229 Oslo
NO-0134 OSLO, Norway
Tel. +47 22 54 77 00
Fax +47 22 54 77 01
Email: info@prio.no
Web: www.prio.no

PRIO, araştırmacılarını ve araştırma görevlilerini, çalışmalarını hakem değerlendirmesi süreciyle akademik
dergilerde ve kitap dizileri yanında, PRIO’nun kendi Raporu, Belgesi ve Kısa Siyaset Analizi serileri olarak
yayınlama konusunda teşvik eder. Bu serilerin yayına hazırlanmasında temel bir kalite kontrol
uygulamakla birlikte, PRIO siyasi konularda herhangi bir görüşe sahip değildir.  Araştırmacılarımızı
kamuya açık tartışmalarda etkin olarak yer almak konusunda teşvik ediyor ve onlara tam düşünce
özgürlüğü sağlıyoruz. Dolayısıyla, yayınlarımızda ifade edilen hipotez, teori, bulgu ve görüşlerin
sorumluluk ve onuru yazarların kendilerine aittir. 

© Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2019 
Tüm hakları saklıdır.  Bu yayının hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin/sahiplerinin yazılı izni olmadan
kopyalanamaz, erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka bir şekil
veya yolla kullanılamaz. 

ISBN  978-82-343-0109-4 (internet üzerinden)

kapak fotoğrafı:  Pavlos Vrionides 

Yapım ve kapak tasarımı:  Crystal Graphics



KISALTMALAR LİSTESİ .................................................................................................................. 3

ŞEKİLLER LİSTESİ .......................................................................................................................... 4

GİRİŞ ............................................................................................................................................... 5

KIBRIS'TAKİ TARTIŞMALI VE GİZLİ ÇEVRESEL ANLATILAR:
TAŞ OCAKÇILIĞI KONUSU ............................................................................................................................ 5

DOĞA SINIR TANIMAZ MI? ........................................................................................................................ 11

MASA BAŞI ÇALIŞMASI .............................................................................................................. 15

ÇEVRE, ÇATIŞMA VE BARIŞ-KURUCULUĞU ........................................................................................... 15

BARIŞ PARKLARI ........................................................................................................................................... 18

ARA BÖLGE .................................................................................................................................................... 21

KIBRIS ADASINDA ÇEVRESEL İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI ................................................................... 23

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  ........................................................................................................................ 23

SİYASİ ASİMETRİLER VE ÇEVRE KORUMA:
COĞRAFİ, İDARİ VE YASAL BÖLÜNMÜŞLÜK ......................................................................................... 23

COĞRAFİ DÜZEY ................................................................................................................................... 23

İDARİ DÜZEY .......................................................................................................................................... 25

YASAL DÜZEY ......................................................................................................................................... 26

DOĞA KORUMA DURUMU ................................................................................................................. 28

FARKLI DÜZEYLERDE İKİ TARAF ARASINDA ÇEVRESEL İŞ BİRLİĞİ  ................................................. 32

HÜKÜMETLERARASI KURULUŞLAR .................................................................................................. 32

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ................................................................................................................... 32

AVRUPA BİRLİĞİ  ............................................................................................................................. 33

KAMU YÖNETİMİ  .................................................................................................................................. 34

EPİSTEMİK TOPLULUK .......................................................................................................................... 34

İÇİNDEKİLER



2 (Etnik olarak) bölünmüş bir adada çevre koruma ve çevresel iş birliği:  KIBRIS'TAKİ DURUM

TİCARET ODALARI  ............................................................................................................................... 35

SİVİL TOPLUM VE ÇEVRE HAREKETLERİ  ......................................................................................... 35

ÇEVRE ALANINDA FAALIYET GÖSTEREN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ .............................. 36

ÇEVRESEL YURTTAŞ BİLİMİ .......................................................................................................... 37

TOPLUM TEMELLİ GİRİŞİM VE KAMPANYALAR ...................................................................... 37

KIBRIS'TA ÇEVRESEL İŞ BİRLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM ÇALIŞMASI:
KIBRIS ÇEVRE PAYDAŞ FORUMU’NDAN
İKİ TOPLUMLU ÇEVRE TEKNİK KOMİTESİ’NE  ......................................................................... 39

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜZERİNDEN ÇEVRESEL İŞ BİRLİĞİ ................................................................. 39

KIBRIS ÇEVRE PAYDAŞ FORUMU ............................................................................................................. 41

İKİ TOPLUMLU ÇEVRE KOMİTESİ .............................................................................................................. 42

İKİ-TOPLUMLU ÇEVRESEL KAMPANYA KOALİSYONLARI ................................................................... 46

GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER ................................................................................................ 53

ARA BÖLGE BARIŞ PARKI  ........................................................................................................................... 53

AKAMAS, AYA İRİNİ VE KARPAZ YARIMADALARINDA UNESCO BİYOSFER SAHALARI   ............ 55

VARİSHEİA'DA EKOLOJİK ÇALIŞMALAR İÇİN İKİ-TOPLUMLU BİR MERKEZ .................................... 57

KIBRIS'TA BİR EKOLOJİK FORUM VE İNTERNET ÜZERİNDEN BİR PLATFORM  ............................. 60

KIBRIS'TA EKOLOJİK BİR FORUM  ...................................................................................................... 60

KIBRIS'IN ORTAK DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASI İÇİN İNTERNET 
TEMELLİ BİR PLATFORM ...................................................................................................................... 60

DOĞAL RİSKLERİN ORTAK HARİTALANDIRILMASI .............................................................................. 61

ÇEVRE İÇİN BARIŞ-KURUCU POTANSİYEL İLE ÇALIŞMAK ..................................................... 63



3

KISALTMALAR LİSTESİ 

ab Avrupa Birliği 

bm Birleşmiş Milletler

aça Avrupa Çevre Ajansı 

aGİt Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı 

aHdr Tarihsel Diyalog ve Araştırma Merkezi 

bbC Britanya Yayın Kuruluşu

çEd Çevre Etki Değerlendirme 

GsYİH Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla 

köa Korunacak Özel Alanlar

ktmmob Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 

ktto Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

kuşkor Kuşları ve Doğayı Koruma Cemiyeti 

nato Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

öka Özel Korunan Alan

PCC PRIO Kıbrıs Merkezi 

stö Sivil Toplum Örgütü 

sçd Stratejik Çevresel Değerlendirme 

stoP Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti

töa Topluluk İçin Önemli Alanlar

undP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

undP-aCt Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İş birliği ve Güven Hareketi

un-dPko/dFs Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Departmanı ve 
Saha Destek Departmanı

unEsCo Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu

unFiCYP Birleşmiş Milletler Kıbrıs’taki Barış Gücü 

unPol Birleşmiş Milletler Polisi 

usaid Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı

WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
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GİRİŞ

kıbrıs’taki tartışmalı ve gizli çevresel anlatılar:
taş ocakçılığı konusu
Kıbrıs’ta taş ocakçılığı düşünüldüğünde ilk akla gelen Girne bölgesindeki Beşparmak Sıra
Dağları’ndaki taş ocaklarıdır. 2008’de Beşparmak Sıra Dağları haritalandırılarak Natura 2000
alanı olarak önerilmişti. Ancak, alan henüz resmi olarak Natura 2000 alanı olarak belirlenmemiştir.1

Bu çalışma, Kıbrıs’ın kuzeyinde potansiyel Natura 2000 alanlarının yönetimi ve korunması için
teknik yardım (Project EuropeAid/125695/C/SER/CY/7) projesi çerçevesinde yapılmıştı. Proje,
Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik kalkınması için Yardım Tüzüğü uyarınca Avrupa Birliği (AB)
tarafından finanse edilmiş (Konsey Tüzüğü No 389/2006) ve uluslararası ve yerel uzmanlar
eşliğinde bir şirketler konsorsiyumu tarafından uygulanmıştı. Teknik Yardım projesi Mayıs
2008’de başlamıştı ve çalışmalar Aralık 2011’e kadar devam etmişti. Proje amaçları arasında,
Kıbrıs’ın kuzeyinde, “kapsamlı çözüm ve yeniden birleşme sonrasında Natura 2000 alanı olarak
belirlenmeye aday” yedi adet özel koruma alanı için AB standartlarına uygun yönetim planları
hazırlamak da vardı.2

Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Komisyoneri’nin 2016’da yazdığı bir rapora göre: “1974’ten beridir
Beşparmak sıra dağları da dahil, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının bir kısmı Türk askeri işgali
altındadır. Bir dizi benzersiz bitki ve hayvan tür ve alttürüne sahip olan Beşparmaklar, son
yıllarda yetkilendirilmemiş, kontrolsüz ve sürdürülebilir olmayan taş ocakçılığı ve inşaat
faaliyetlerine maruz kalmıştır. Bu faaliyetler, sıradağların morfolojisini etkilemiş, doğal habitatlara
zarar vermiş ve belli türleri, nesillerinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır.”3

Raporda şunlar da vurgulanmaktadır: “Ne yazık ki bu eşsiz, güzel alan, aşırı taş ocakçılığı
faaliyetleri, aşırı otlatma, çöp atma, yasadışı avlanma, yapılaşma ve askeri faaliyetler nedeni ile
tahrip olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Mevcut otuz-altı (36) yasadışı taş ocağında Beşparmak
sıra dağları oyulmakta ve yapısı değiştirilmektedir. Taş ocakçılığının trajik sonuçları halihazırda,
önemli habitatların yok olması ve ender bitki ve hayvan türlerinin nesillerinin yok olması
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları şeklinde ortaya çıkmıştır.”4

1 Kıbrıs’ın kuzeyindeki Potansiyel Natura 2000 Alanlarının Yönetimi ve Korunması için Teknik Yardım.  homepage > nature
> kerynia mountains (pentadaktylos). Erişim:  http://www.philcannings.com/natura2000/index.php?pageid=kyrenia

2 a.g.e. homepage > project > purpose.
3 Çevreden Komisyoneri – Kıbrıs Cumhuriyeti (2016). pentadaktylos mountain range: a unique natural heritage at risk.

(beşparmak sıra dağları: risk altındaki eşsiz doğal miras) Nicosia, Press and Information Office, s. 5. Erişim: 
http://www.ec.gov.cy/environment/environment.nsf/All/2719589ECD26B23CC2258110003D066F?OpenDocument

4 a.g.e., s. 17.
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Spesifik olarak “bölgedeki taş ocakçılığının potansiyel etkileri şunlardır: AB mevzuatı altında
korumaya alınmış değerli ender habitat ve türlerin yok edilmesi; bu habitatların fiziksel
yapısının ve işlevinin tahribata uğraması ve dolayısıyla genel ekosistem dayanıklılığının yok
edilmesi; hassas türlerin huzursuz edilmesi ve/veya yerlerinden edilmeleri; ender bulunan veya
nesli tükenmekte olan türlerin, tek veya bütün olarak olarak yok edilmesi; türlerin
kompozisyonunun değişmesi (yerel bitki ve hayvan türleri); yabancı veya istilacı öncü türlerin
kolonizasyonu; ender bitki ve hayvan türlerinin su ekosistemlerinin ve akiferlerin değişime
uğraması ve zarar görmesi” (Şekil 1’e bakınız).5

5 a.g.e., s. 18.

şekil 1:  Girne bölgesindeki Beşparmak Dağlarındaki taş ocaklarının kıyaslamalı Google Earth
görüntüleri; görüntü tarihleri: üstteki fotoğraf 21/6/2008 ve alttaki fotoğraf 5/5/2018. 



7Giriş

Beşparmak Dağları’ndaki taş ocakçılığı adadaki baskın çevresel anlatılardan6 biri haline gelmiş
olsa da, eşit derecede önemli bir başka yerde, adanın Kuzeybatı ucunda da benzeri bir faaliyet
yürütülmektedir. Ancak bu faaliyet sınırlı ölçüde dikkat çekmektedir. Baf bölgesinde, Türkçe’de
Gündoğdu olarak da bilinen Androlikou vadisi ve Neo Chorio’nun (Minareliköy) bitişiğindeki taş
ocağı alanı içerisinde, ilan edilmiş Topluluk İçin Önemli Alan (SCI CY4000010)7 ve Özel Korunan
Alanı (SPA CY4000023)8 olan Akamas Yarımadası bünyesindeki iki Natura 2000 alanı vardır.
Akamas Yarımadası, LIFE Third Countries (LIFE98 TCY/CY/172) Projesi kapsamında Korunacak
Özel Alanlar (KÖA) olarak haritalandırılarak önerilmişti. Bu proje 1998 ve 2003 yılları arasında
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, önceki Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı (şu anki Tarım, Kırsal
Kalkınma ve Çevre Bakanlığı) ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi.9 Ancak, 2009-
2010 yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından resmi olarak önerilen ve dolayısıyla Avrupa
Komisyonu tarafından ilan edilen iki Natura 2000 alanı, en başta önerilenden daha küçük bir
alanı kapsamaktaydı.

PRIO Kıbrıs Merkezi’nin Kıbrıs’taki yerinden edilme veri tabanına göre: Gündoğdu her
zaman bir Kıbrıs Türk köyü olmuştur. 20. yüzyıl boyunca, 1975’e kadar Gündoğdu’da sadece
Kıbrıslı Türkler yaşadılar. Ancak köyün nüfusu sürekli olarak değişime uğradı. Olağanüstü
koşulların yaşandığı 1950lerde veya 1963-64 yıllarındaki toplumlararası çatışmalarda bu
köydeki kimse yerinden edilmedi. 

Ancak 1958 yılında, köylerindeki toplumlararası gerginliğin artması ile Minareliköy’den tüm
Kıbrıslı Türk aileler (yaklaşık 50 kişi) evlerini terk edip Gündoğdu’ya sığındı. Bu kişiler köylerine
geri dönmediler; kimileri daha sonra Baf’a veya yurtdışına taşınsa da, çoğunluğu Gündoğdu’da

6 Anlatı “insanların dünyayı anlamaları ve buna bir tutarlılık yüklemek için kullandıkları temel bir yöntemdir.” Scott, John
and Marshall Gordon (2005). Narrative”, in oxford dictionary of sociology. New York, Oxford University Press, 3rd edition,
s. 434.
Pierce, Roger (2008). research methods in politics: a practical guide. (siyasette araştırma yöntemleri: pratik bir kılavuz)
London, SAGE, pp. 297-302.

7 Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) – Çevre Genel Müdürlüğü – Avrupa Komisyonu (9/2009-8/2016). natura 2000 – standard data
form (sdf) for special protection areas (spa), proposed sites for Community importance (psCi), sites of Community importance
(sCi) and for special areas of Conservation (saC). site Code: Cy4000010. site name: Chersonisos akama. Erişim:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=CY4000010

8 Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) – Çevre Genel Müdürlüğü – Avrupa Komisyonu (9/2009-8/2016). natura 2000 – standard data
form (sdf) for special protection areas (spa), proposed sites for Community importance (psCi), sites of Community importance
(sCi) and for special areas of Conservation (saC). site Code: Cy4000023. site name: Zoni eidikis prostasias Chersonisos akama.
Erişim: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=CY4000023

9 Çevre Hizmetleri, Orman Dairesi, Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi, Doğal Kaynaklar Bilgi ve Uzaktan Algı Merkezi
– Tarım Bakanlığı, Doğal Kaynaklar ve Çevre & Şehircilik ve İskân Dairesi, Av Fonu – İçişleri Bakanlığı – Kıbrıs Cumhuriyeti
(2003). natura 2000 network: special areas of Conservation (directive 92/43/eeC) in Cyprus. Final Report, Nicosia, November
2003, Edition 1a.
Çevre Genel Müdürlüğü – Avrupa Komisyonu (2012). life programme: special areas of Conservation (directive 92/43/eeC)
in Cyprus (life98 tCy/Cy/172). Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE98%20TC
Y/CY/172
Çevre Genel Müdürlüğü – Avrupa Komisyonu (2007). Nature and biodiversity protection: Conservation network building,
in life third Countries 1992-2006: supporting europe’s neighbours in building capacity for environmental policy and action.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, s.25. Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/TCY_lr.pdf
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kaldı. 1964 yılının başlarında köy bu kez yakındaki Fasli köyünden yerlerinden edilmiş Kıbrıslı
Türkler için önemli bir kabul merkezi oldu. Richard Patrick, 1971 yılında orada 585 kişinin
yaşadığını kaydetmiştir. Bunların 95’i Fasli köyünden yerinden edilenlerdi. Kıbrıslı Rum bir kadın
ile evli olan bir Kıbrıslı Türk dışında, 1975’te tüm köy boşaltılmıştı. Ancak bu büyük ölçekli köy
boşaltma işleminden önce, Ekim 1974’te, eli silah tutma yaşındaki erkeklerin çoğu tutuklanmış
ve Kıbrıslı Rum savaş esirleri ile mübadele edilmek üzere Yeroşibu savaş esirleri kampına
gönderilmişti. Diğer köylüler gizlice dağlardan kaçarak Türk kontrolündeki kuzeye geçmişlerdi.
Köyde kalan 248 kişi, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) eşliğinde 22 Ağustos
1975’te adanın kuzeyine geçmişlerdi. Bu sayıya Gündoğdu’lu Kıbrıslı Türkler ve Fasli köyünden
yerlerinden edilmiş Kıbrıslı Türkler de dahildi. Gündoğdu’dan gelenler genel olarak Kıbrıs’ın
kuzeyinde Girne bölgesinde Çamlıbel olarak da bilinen Mirtu köyüne yerleştirilmişlerdi. Bazıları
Lapta olarak da bilinen Lapitos, Gazimağusa ve Güzelyurt olarak da bilinen Omorfo’ya
yerleştirildiler. 1974’ten sonra, yerlerinden edilen Gündoğdu Kıbrıslı Türklerinin sayısı (Fasli
köylüleri hariç) 400-450 civarındaydı (1960 nüfus sayımında sayıları 385 idi).  Günümüzde köy
boştur ve yıkıntı halindedir. 2001 yılında yapılan nüfus sayımında, orada yaşayan sadece 2 kişi
olduğu kayda geçmiştir. Bu iki kişiden biri, büyük olasılıkla geride kalan Kıbrıslı Türk çoban,
diğeri de onun Kıbrıslı Rum karısıdır.10

Gündoğdu’dan Kıbrıslı Türk çoban Hasan ve karısı Hambou, bölgede taş ocakçılığının
yayılmasına güçlü şekilde karşı çıkmışlardır. Özellikle Hasan her zaman taş ocakçılığının neden
olduğu çevresel ve sosyal etkenlere vurgu yapmıştır.  2009 yılında verdiği bir mülakatta, “bu
topraklar kimsenin umurunda değil çünkü buralar Türk topraklarıdır” demişti.11 O dönemlerde
Hasan, taş ocağı alanının Kranazi Vadisine bitişik olan ve LIFE Third Countries projesi (LIFE98
TCY/CY/172) çerçevesinde 2003 yılında özel koruma alanı olarak haritalandırılıp önerilen
çalışma alanına dahil olan kuzey tarafına doğru yayılmasına karşı çıkıyordu.  Taş ocağı bölgesinin
genişletilmesi projesi/planının tek başına veya başka plan veya projelerle birlikte önemli bir
etkiye sahip olması çok muhtemel olsa da, proje Uygunluk Değerlendirmesi sürecine tabi
tutulmadı. Uygunluk Değerlendirmesi süreci, AB’nin Habitat ve Kuş Direktifleri altında, alanın
korunma amaçları bakımından, taş ocağının genişletilmesinin etkilerini göstermesi açısından
zorunlu bir değerlendirmedir.12

10 PRIO Kıbrıs Merkezi (2011). internal displacement in Cyprus: mapping the consequences of civil and military strife. See,
homepage > routes of displacement and resettlement > paphos > androlikou. Erişim:
http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=480 homepage > routes of displacement and resettlement >
paphos > fasli. Erişim: http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=490
homepage > routes of displacement and resettlement > paphos > neo Chorio. Erişim:
http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=516

11 Dimitriou, Marios. (30/8/2009). By Marios Dimitriou. A hole at the paradise’s heart [In Greek] (Cennet’in kalbinde bir delik
(Yunanca)), Simerimi, Erişim: 
http://www.sigmalive.com/simerini/columns/eks-aformis/146715/me-ton-xasani-sta-faraggia-tis-androlykou Dimitriou,
Marios (25/7/2014). with hasan in the gorges of androlikou [In Greek], simerini Erişim:
http://www.sigmalive.com/simerini/columns/eks-aformis/146715/me-ton-xasani-sta-faraggia-tis-androlykou

12 Article 6, paragraph 3, Council directive 92/43/eeC of 21 may 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna
and flora. Erişim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
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şekil 2:  Baf bölgesindeki Androlikou/ Gündoğdu Vadileri’nin bitişiğindeki taş ocaklarının kıyaslamalı
Google Earth görüntüleri; görüntü tarihleri, üstteki görüntü 26/6/2008 ve alttaki görüntü 11/5/2016. Yeşil
çizgi iki uydu alanı arasındaki sınırı göstermektedir. Akamas Yarımadasındaki Natura 2000 alanları SCI
(CY4000010) ve SPA (CY4000010) (Batıda Kartamillis Vadisi ve Doğuda Petratis, Kamares, Kranazi ve
Ampelatzia Vadileri)

Ancak gerekli değerlendirme yapılmadan, Kıbrıs Cumhuriyeti Çevre Hizmetleri (şu anki Çevre
Dairesi) Nisan 2009’da, önce önerilen genişleme bölgesinin planlama alanında bir değişiklik
yaparak bölgenin sınıflandırmasını doğa/çevre koruma alanı ve tarım alanından çıkararak taş
ocakçılığı alanına değiştirdi. Ardından da, var olan taş ocağının genişletilmesi için olumlu görüş
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yayınladı.13 Dahası, Gündoğdu köyü ve taş ocağı bölgesinin etrafındaki tüm alan, Akamas
Yarımadası’ndaki Natura 2000 alanları SCI (CY4000010) ve SPA (CY4000023) bünyesinden
çıkarıldı. Ta 1980lerin sonlarında yapılan bir dizi çalışma, doğa koruma bölgesine daha büyük
bir alanın dahil edilmesini tavsiye etmekteydi. Ancak Gündoğdu Vadileri civarındaki önemli
alanlar bu koruma alanının dışında kalmış ve taş ocakçılığının yayılmasına izin verilmiştir. Bu
arazinin orijinal yerleşiklerinin ve sahiplerinin yerlerinden edilmiş Kıbrıslı Türkler olduğu gerçeği
buna yardımcı olmuştur. 

Temmuz 2014’te Gündoğdu’da yaşayan ve yukarıda bahsi geçen Kıbrıslı Türk çoban Hasan
hayatını kaybetti. 2009’da yetkilendirilen taş ocağının yasadışı şekilde yayılması ile ilgili ilk resmi
şikâyet neredeyse bir yıl sonra, Haziran 2015’te çevre alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum
örgütü tarafından yapıldı. Yasadışı yayılma Devlet Ormanı Petratis, Androlikou ve Akamas Ulusal
Orman Parkları’nın bir parçası olan, aynı zamanda Akamas Yarımadası’ndaki Natura 2000
alanları SCI (CY4000010) ve SPA (CY4000023)’a dahil olan Kranazi Vadisi’ndedir. Bu durum, 2009
yılında verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yetkisinin, Maden Ruhsatının ve Planlama
İzninin hükümlerini ihlal etmektedir. Söz konusu hükümlere göre Natura 2000 alanı ve taş ocağı
arasında 50 metrelik bir tampon bölge olmalı ve ruhsatlı taş ocağı alanının etrafı çevrilmeliydi. 

1989’da çevreci ve doğa bilimleri uzmanı Sir David Attenborough, Britanya Yayın Kuruluşu
BBC belgeseli The First Eden: The Mediterranean World and Man (İlk Cennet Bahçesi: Akdeniz
Dünyası ve İnsan)’ın bir bölümünü çekmek için Kıbrıs’ı ziyaret etti. Belgeselde Gündoğdu
Vadileri’ne, dünyada meyve yarasası, Mısır Rousette veya Yunancada nyktopapparos olarak da
bilinen rousettus aegyptiacus türü yarasaların bulunduğu en kuzey nokta olarak yer verildi.
Rousette aegyptiacus, Akdeniz bölgesinde “nesli tükenmeye yakın” olarak sınıflandırılsa da, Doğa
ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN)’nin nesli tükenmekte olan türleri14

içeren kırmızı listesine göre, taş ocaklarının Gündoğdu Vadilerine uzanması, Akamas
Yarımadası’ndaki meyve yarasalarından oluşan büyük bir koloninin önemli bir üreme mağarasının
tahrip olmasına yol açmıştır.15

Gündoğdu’daki taş ocağı 1985’te açıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti 2004 yılında AB’ye katıldığından
beridir Kıbrıs Cumhuriyeti mevzuatının AB çevre müktesebatı ile uyumlaştırılması zorunlu

13 Çevre Hizmetleri – Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı – Kıbrıs Cumhuriyeti (27/4/2009). opinion issued according
to article 13 of the law on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (law
140(Ι)/2005), on the expansion of existing limestone quarry in androlikou (no. planning permit application: paf/1003/2008)
[In Greek]. Erişim:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/CEDD60A8BA1D9390C2257F37003F7DAD/$file
/GN20080930101.pdf?OpenElement

14 Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN). the IUCN red list of threatened species (2018/01),
rousettus aegyptiacus (egyptian fruit bat, egyptian rousette), scope mediterranean, near threatened.
Erişim: https://www.iucnredlist.org/species/29730/9527701

15 Initiative for the Protection of the Natural Coastline (IPNC) – Reclaim the Sea (7/4/2016). video - androlikou/gündoğdu
gorges: the danger of quarrying [In Greek & English]. Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=7Xstl8GHR-k
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olmasına rağmen, taş ocağında yapılan genişletme çalışmaları ne Stratejik Çevresel
Değerlendirmeye (SÇD)16 ne de Uygunluk Değerlendirmesine17 tabii tutulmuştur. 

Kıbrıs’taki taş ocakçılığı ile ilgili bu tartışmalı ve gizli örnekler, adada kamusal alanda hâkim
olan selektif çevresel anlatının göstergesidir. Her iki tarafta da spesifik olarak ‘arazi ele geçirmek’
konusunda yapılacak bir çalışma, çoğunlukla gözden kaçan sosyal ve çevresel adaletsizliklere
ışık tutabilir. Gerçekleri ortaya seren bir başka gösterge de, adanın her iki tarafında da “koruma
alanlarındaki altyapılaşma durumlarında, Avrupa ve ulusal mevzuatın gerekliliklerinin doğru
şekilde yerine getirilmediğinin görülebilmesidir.”  Bu durum yasal katiyeti zayıflatmakla birlikte
[…] bu alanların bölünmesi veya zarar görmesi gibi önemli çevresel zarara ve koruma altındaki
türlerin önemli derecede tehlike altına girmesine neden olmaktadır.”18

Avrupa Komisyonu’nun, Şubat 2017’de yayınlanan Kıbrıs için çevresel uygulama
değerlendirmesinde belirttiği gibi, Kıbrıs’ın AB çevresel politika ve yasalarını uygulamakta
yaşadığı en büyük bir zorluk, herhangi bir proje onaylanmadan, gerekli tüm değerlendirmelerin
yapılmasını temin ederek Natura 2000 alanlarını uygun olmayan faaliyetlerden veya bu alanları
bölerek zarar veren yapılaşmadan daha iyi korumaktır.”19

doğa sınır tanımaz mı?
Çevre20 çatışmaya yol açabilen bir unsur olduğu kadar, iş birliğine de fırsat verebilir. Bu nedenle,
barış ve çatışma çalışmalarında bir araştırma konusu haline gelmiştir. Kıbrıs 1974 yılında
bölündükten sonra, çevre, Kıbrıs sorununa paralel etnik ayırımlar üzerinden formüle edilmiş

16 Article 4, paragraph 2, law on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment of 2005
[Law 102(I)/2005] [In Greek]. Erişim: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2005_1_102/full.html
Article 3, paragraph 2, directive 2001/42/eC of the european parliament and of the Council, of 27 June 2001, on the
assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. Erişim:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0042&from=EN

17 Article 16, paragraph 3, law on the protection and management of nature and wildlife of 2003 until 2015 [Law 153(I)/2003,
131(I)/2006, 113(I)/2012, 67(I)/2015] [In Greek]. Erişim: 
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2003_1_153/full.html
Article 6, paragraph 3, Council directive 92/43/eeC, of 21 may 1992, on the conservation of natural habitats and of wild
fauna and flora. Erişim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN Article
7, paragraph 5, law on the protection and management of wild birds and game species of 2003 until 2017 [Law
152(I)/2003, 256(I)/2004, 81(I)/2005, 151(I)/2006, 15(I)/2008, 5(I)/2009, 129(I)/2012, 52(I)/2014, 104(Ι)/2014, 165(Ι)/2014,
68(I)/2015, 99(I)/2017,
156(I)/2017] [In Greek]. Erişim: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2003_1_152/full.html
Article 4, paragraph 4, directive 2009/147/eC of the european parliament and of the Council, of 30 november 2009, on the
conservation of wild birds [codified version of Directive 79/409/ECC]. Erişim: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN

18 Çevre Genel Müdürlüğü – Avrupa Komisyonu (2017). the eu environmental implementation review. Country report –
Cyprus. accompanying the document Communication from the Commission to the european parliament, the Council, the
european economic and social Committee and the Committee of the regions, the eu environmental implementation review:
Common Challenges and how to combine efforts to deliver better results. Brussels, 3/2/2017, SWD(2017)36final, Commission
Staff Working Document, s. 4. Erişim: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cy_en.pdf

19 a.g.e., s. 11-12.
20 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2011/92/eu sayılı ve 13 Aralık 2011 tarihli belli kamu ve özel projelerin çevreye

etkisi üzerine direktifin ardından, çevre terimi şu faktörleri de içerir: insanlar, habitatlar, bitki ve hayvanlar; toprak, su, hava
ve iklim; çevre; kültürel miras; maddesel varlıklar; ve bu faktörler arasındaki etkileşim. Erişim: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0092&from=EN
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hâkim anlatılar tarafından gasp edildi ve kullanıldı.21 Dolayısıyla, ilk bakışta ve daha genel
anlamda, çevre, iş birliğine neden olacak bir unsur değil, bölücü bir unsur olarak ortaya
çıkmaktadır. Doğal unsurların sembolizmi ve gasp edilerek özel anlamlar yüklenmeleri başka
yerlerde de örnekleri görülebilen durumlardır.22

Akçalı ve Antonsich,23 “Nature knows no boundaries, a critical reading of UNDP
environmental peace-making in Cyprus,” (Doğa sınır tanımaz, Kıbrıs’ta UNDP’nin çevreci barış-
kuruculuğunun eleştirel bir okuması) isimli çalışmalarında, Kıbrıs’ta ‘çevreci barış-kuruculuğu’
alanında sınırlı bir potansiyel bulunduğunu belirtmekte ve iki toplum arasında büyük ölçüde
etnik-bölgesel özdeşleşme ve güvensizlik olduğunu savunmaktadırlar. Belirledikleri ana
konulardan bir tanesi, çevrenin sıklıkla etnik-bölgesel çizgiler boyunca bölündüğü ve “barış ve
uzlaşma söylemlerini besleyecek bir araç olmaktansa, izole bir mesele olarak algılandığıdır.”
Araştırmacılara göre, çevresel iş birliği “çatışmanın dönüşümünün bir unsuru olmaktan çok, bu
dönüşümün yan ürünüdür.” Genel anlamda durum bu olsa bile, Akçalı ve Antonsich, herhangi
bir iki -toplumlu faaliyette veya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İşbirliği ve Güven Hareketi
(UNDP-ACT) tarafından finanse edilmiş projelerde yer almamış olan çevreci sivil toplum örgütü
temsilcileri ile yaptıkları röportajları temel aldıkları için, analizlerinin yanlı olduğunu gözden
kaçırıyorlar. 

Değişim birçok farklı şekilde ve yapıda gerçekleşebiliyor olsa bile, belli bağlamlarda çevreci
barış kuruculuğu ile ilgili neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlama ve öğrenme potansiyeli
vardır. Bu raporda da açıklayacağımız gibi, “toplumlararası hoşgörüyü geliştirmek için çevre
koruma ile ilgili iki toplumlu ortaklıklar yaratmayı amaçlayan” UNDP-ACT çevreci barış
kuruculuğu programı, gerçekten de bu amaca yönelik önemli bazı temeller inşa etti.  Ancak,
çevrenin barış-kurucu bir unsur olarak potansiyeli tam olarak nasıl ortaya çıkarılabilir?

Bu PCC raporu, çevre kavramını ve bunun barış-kurucu potansiyelini tarihsel öğrenim
temelinde yeniden ele alıyor ve bölünmüşlüğün her iki tarafında çevrenin korunmasına
yardımcı olacak ve anlamlı iş birliğini geliştirebilecek sürdürülebilir bağlar bulmayı amaçlıyor.
Bu, bölünmüşlüğün her iki tarafında farklı sektörlerde talebe dayalı, karşılıklı kabul edilebilir
ve sürdürülebilir bağlar bulmayı amaçlayan daha büyük bir projenin bir parçasıdır. Bu projenin
amacı, her iki tarafta da politika değişiklikleri sayesinde, birlikte yaşamayı kolaylaştırmaktır.
Projenin temel olarak amaçladığı, dönüşüm potansiyeli olan uygulamalar ortaya koymak ve
önermek, ve dolayısıyla da durgun statükonun yerine dinamik barışı modellemektir. İşbirliğinin

21 Örneğin, bkz. Tsimillis, K. (1992). Cultural heritage: integral part of the environment, in (eds.) environment and life [In Greek],
pp. 1-12. Bu anlatıya göre “işgal” Kıbrıs’ta çevrenin şiddetli tahribatıdır” (pp. 3-5).

22 Örneğin Marco Armiero 2011’de yayınlanan a rugged nation: mountains and the making of modern italy (düzensiz bir ulus:
dağlar ve modern İtalya’yı yaratmak) (Cambridge: The White Horse Press) adlı kitabında doğa ve ulus arasındaki
bağlantıları incelemekte ve ulusal kimliğin ve dağların nasıl birbirini içerdiğini ortaya koymaktadır. Yazar, devlet
rejimlerinin dağları ulusal semboller ve kaynaklar haline getirdiğini ve bu şekilde dağdaki toplulukları ve ekosistemleri
etkilediğini savunur. İtalya’daki dağların ulusallaştırılması bir askeri istila ve direniş, ekolojik ve sosyal dönüşüm,
kaynakların ele geçirilmesi ve anlamların yüklenmesi hikayesidir. 

23 Akçalı, Emel, and Marco Antonsich (2009). Nature knows no boundaries: a critical reading of UNDP environmental
peacemaking in Cyprus. annals of the association of american geographers 99 (5): 940-947.



13Giriş

farklı düzeylerde (resmi idari düzeylerden, çevre konusunda aktif STÖ’lere ve sivil topluma
kadar) ne oranda başarılı olduğunu, ne oranda başarısız olduğunu anlamak için adada çevre
alanındaki iş birliğinde yaşanan değişimleri inceledik. Böylesi bir anlayış, bölünmüşlüğün iki
tarafında sürdürülebilir bağlar kurulmasına yönelik spesifik öneriler yapmamıza izin verdi. Bu
öneriler doğa koruma, çevre koruma ve kaynak kullanım konuları üzerinde alanda çalışan
insanlarla yapılan görüşmelerin yanı sıra, farklı gerçek iş birliği alanlarından örnekleri temel
almaktadır. Araştırmamıza 1998 yılından başladık. 4.bölümde anlatıldığı gibi, o yıl UNDP ve
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) İki-Toplumlu Kalkınma
Programı’nı kurmaya karar vermişlerdi ve çevre de dahil bir dizi ortak sorun ile ilgili iki toplumlu
faaliyetler düzenlemekteydiler. Bu tarihten önce çevre koruma ile ilgili alanlarda iş birliği
olmadığını ima etmiyoruz; ancak 1998 yılı öncesi herhangi bir iş birliğine dayalı faaliyet veya
çalışmayı belirlemek için daha geniş kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu rapor kendi
alanında ilktir ve dolayısıyla durumun kapsamlı bir analizini yapmaktan çok, Kıbrıs’ta 1998
yılından itibaren çevre alanında yapılan iş birliği ile ilgili tabloyu ortaya koymaktadır. 
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çevre, çatışma ve barış kuruculuğu
Ekosistemlerin karmaşıklığı ve dinamiğinin yanı sıra, birkaç başka ekolojik neden, kurumların
çoğu zaman kaynak veya ekosistem sınırlarına girmediğini göstermektedir.24 Konu küresel bir
çözüm gerektiren iklim değişikliği gibi bir konu da olsa, bölgesel bir çözüm gerektiren nehir
kirliliği gibi bir konu da olsa, sınırlar-ötesi iş birliği genelde olmazsa olmazdır. Sınırlar ötesi iş
birliği, birçok karmaşıklığı beraberinde getirebilir. Bir sınırın varlığının farklı sonuçlar anlamına
gelebileceği sınır-ötesi anlaşmazlıkların bulunduğu durumlarda, konu daha da karmaşık bir
hal alır. Sınır-ötesi çevresel konular, çevrenin bir barış kuruculuğu unsuru olarak kullanılması ile
iş birliğini kolaylaştırabilir. Veya özellikle farklı taraflar arzulanan çevresel sonuçlar üzerinde
anlaşmaya varamadıkları durumlarda iş birliğini engelleyebilir. 

Çevre, çatıma ve barış kuruculuğuna dair mevcut literatür, esasen iki konuya odaklanmaktadır:
doğal kaynakların çatışmadaki rolü; ve çevrenin iş birliğindeki rolü. Doğu Avrupa’daki (Beyaz
Rusya, Moldova, Ukrayna) örneği takip edecek olursak, çevre ve güvenlik arasında üç farklı
yön/bağlantı ortaya çıkmaktadır:25

n İklim değişikliği veya kıt ve azalmaya devam eden hayati doğal kaynaklar (örneğin su) çoğu
zaman çatışmaya neden olabilir.  Bu durumlarda, tarıma elverişli arazi, otlak veya içme suyu
için yaşanan rekabet, özellikle de etnik veya dini kimlikler arasında yaşanıyorsa, ilişkilerin
gergin bir tarihi varsa, veya çatışmalı bir geçmiş söz konusuysa, şiddetli bir hal alabilir. 

n Askeri çatışmalar, örneğin çevreye yakıt saçılması, kimyasalların depolandığı yerlerin
tahribi, içme suyunun kirletilmesi vs. gibi çevresel sorunlara yol açar. 

n Aynı zamanda, çevresel sorunlar çatışmalı tarafları bir araya da getirebilir. Örneğin, çevre
ile ilgili bir sorun ortaya çıktığında ve taraflar tek başına bunu etkili şekilde çözemediğinde
(veya sorunun doğası gereği tek bir tarafça çözülemediğinde).  Böyle durumlarda, iş birliği
yeniden yakınlaşma için bir sıçrama tahtası görevi görebilir. 

24 Brown, K. (2003). Integrating conservation and development: a case of institutional misfit. frontiers in ecology and
environment 1: 479-487; Brown, K. (2003). Three challenges for a real people-centred conservation. global ecology and
biogeography 12(2): 89-92.

25 Cherp, A., Antypas, A., Cheterian, V., Salnykov, M. et. al. (2007). environment and security: transforming risks into)iş birliğinin.
the case of eastern europe: belarus-moldova-ukraine. United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations
Development Programme (UNDP), United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Organization for Security
and Co-operation in Europe (OSCE), Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC) and North
Atlantic Treaty Organisation (NATO). Erişim:
http://www.envsec.org/publications/ENVSEC.%20Transforming%20risks%20into%20cooperation.%20The%20case%
20of%20Eastern%20Europe_English.pdf
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İlk noktayla ilgili olarak, Homer-Dixon26 Environmental Change and Acute Conflict (Çevresel
Değişiklik ve Akut Çatışma) üzerine yapılan ve birden fazla vakanın ele alındığı ilk projelerden
biri ile ilgili yazdıkları makalede,  gruplar arası şiddet içeren çatışmaya neden olabilecek altı tip
çevresel değişiklik belirlemişlerdir: sera gazı-kaynaklı iklim değişikliği, stratosferik ozon
incelmesi, iyi tarımsal arazinin azalması ve ziyan olması, ormanların azalması ve yok olması,
tatlı su kaynaklarının azalması veya kirlenmesi, ve balıkçılık ürünlerinin azalması. Tüm bunlar
sağlık ve gıda güvenliği konuları ile bağlantılıdır.  2009 yılında bir grup hükümetler-arası kuruluş,
From Conflict to Peacebuilding: The role of natural resources and the environment (Çatışmadan
Barış Kuruculuğuna: doğal kaynakların ve çevrenin rolü),27 başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda
13 ayrı vaka analiz ediliyor (Darfur ve Sudan, Sierra Leone ve Liberya, Angola, Kamboçya, Fildişi
Sahili, Kosova, Afganistan, Gazze ve Batı Şeria, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda,
Afganistan, Haiti, Peru ve Ekvator). Raporda, şu ifadelere yer veriliyor: “Son altı yıldaki devletlerarası
çatışmaların geriye dönük analizi yapıldığında ortaya çıkan ön bulgulara göre, doğal kaynaklarla
ilgili çatışmaların, ilk beş yıl içerisinde yeniden alevlenmesi iki kat daha olasıdır.” 28

Cherp ve ark., Jarraud29 tarafından ortaya konan bağlantılar ise Kıbrıs bağlamında da geçerli
olan çevre ve çatışma arasındaki ilişki için dört olası kavramsal ilişkiye işaret ediyor. İlk iki tanesi
yukarıda sunulanlarla birebir aynı olsa da, üçüncü unsur, çevre şartları ve güvenlik önlemleri
arasındaki iki ek ilişkiyi içeriyor:

n Çatışma zamanlarında doğal kaynakların kasti olarak hedeflenmesi ile ortaya çıkan çevre
tahribatı;

n Çatışma alanları arasında insan faaliyetini durdurmak / azaltmak suretiyle, yani mesela ara
bölgeler veya ‘İnsansız Bölgeler’ yaratmakla ortaya çıkan ve kasti olmayan çevre koruma; 

n Doğal kaynakların azlığının veya tahribatının veya çevresel tehlikelerin gerginlik riskini
artırdığı ve dış ve iç güvenlik tehditlerini artırdığı durumlarda bir çatışma kaynağı olarak çevre. 

From Conflict to Peacebuilding (Çatışmadan Barış Kuruculuğuna) adlı kitapta yazarlar, (Kongo
Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Afganistan, Haiti, Peru ve Ekvator ve Sistan Deltası’ndan
durum çalışmaları kullanarak) çevresel ve doğal kaynakların barış kuruculuğuna katkı
yapabileceği üç durumu ele almışlardır: 

n Ekonomik iyileşmeyi destekleyerek;
n Sürdürülebilir geçim kaynaklarının geliştirilmesini kolaylaştırarak;
n Diyalog, iş birliği ve güven yaratılmasına katkı yaparak. 

26 Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases. international security 
19(1): 5-40.

27 Matthew, R. A., O. Brown, & D. Jensen (2009). from Conflict to peacebuilding: the role of natural resources and the
environment (No. 1). UNEP/Earthprint.

28 a.g.e., s.9.
29 Jarraud, N. (2008). hawks, doves and wild sheep. development and transition, Newsletter United Nations Development

Program (UNDP) and the London School of Economic and Political Science (LSE), April 2008, Issue 9, p. 9-11.
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Çevre ve doğal kaynakların barış-kurucu potansiyelinin yanı sıra, çatışmayı körükleyici
potansiyeli, uluslararası çatışma ve barış kuruculuğu gündeminin önemli konuları haline
gelmiştir.  Hükümetler-arası kuruluşların yanı sıra, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleri de dahil sivil toplum ve araştırma ve savunuculuk kuruluşları bunu görmekte ve çevre
ve barış-kuruculuğu ile çevre ve güvenlik alanlarında çalışmaya başlamışlardır. Bu tür girişimler
(yalnızca gösterge olması bakımından) arasında şunlar vardır: 

n UNEP ve Disasters and Conflicts Programme (Felaketler ve Çatışmalar Programı) altında yaptığı
çalışma: çevre alanında iş birliğini kullanmayı amaçladığı Environmental Cooperation for
Peace-building Project (Barış Kuruculuğu için Çevresel İşbirliği projesi): Projenin amacı savaş
yaşamış topluluklarda kaynaklar için çatışma riskini barış için fırsatlara dönüştürmektir.30

n UNEP Expert Advisory Group on Environment, Conflict and Peace-building (Çevre, Çatışma ve
Barış-kuruculuğu üzerine Uzman Danışmanlık Grubu): Şubat 2008’de kurulan grubun amacı,
BM Barış Kuruculuğu Komisyonu’na ve daha geniş olarak barış kuruculuğu alanında
çalışanlara bağımsız uzmanlık ve danışmanlık vermektir.31

n Global Witness: 1993 yılında doğal kaynaklar, çatışma ve yolsuzluk (ağaç kesme, pırlanta,
petrol ve gaz vs.) arasındaki bağlantıları -bunlar şirketlerle veya hükümetlerle bağlantılı
olsun - ortaya çıkarmak amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütü.32

n Çevre Diplomasisi ve Güvenliği Enstitüsü: Çevre ile ilgili çatışmaları çözme tekniklerine
yönelik çalışma ve uygulamalarına özel disiplinler ötesi bir araştırma merkezi. Merkez aynı
zamanda ekolojik süreçleri barış kuruculuğu için araç olarak kullanmaktadır.33

n Ulusötesi Enstitü: Adil, demokratik ve sürdürülebilir bir gezegen yaratmayı amaçlayan
uluslararası bir araştırma ve savunuculuk enstitüsüdür. 40 yılı aşkın bir süredir bu enstitü
sosyal hareketler, bu alandaki bilim insanları, ve politika yapıcılar arasında eşsiz bir
bağlantı noktası olarak hizmet vermiştir.34

Çatışma bölgelerinde çevrenin barış kurucu potansiyeli yeni bir fikir değildir.  EcoPeace Middle
East, önceki adıyla Friends of the Earth (Dünya Dostları) Middle East, 20 yılı aşkın bir süredir
İsrail, Filistin ve Ürdün arasında su paylaşımı ve çevre alanında çatışmaların giderilmesi
stratejileri geliştirmektedir. 35

30 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP). homepage > explore topics > disasters and Conflicts. Erişim:

http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts
31 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP). expert advisory group on environment, Conflict and peacebuilding. Erişim:

http://www.un.org/zh/events/environmentconflictday/pdfs/expertadvisorygroupbrochure.pdf
32 Global Witness. homepage. Erişim: https://www.globalwitness.org/en/
33 Çevre Diplomasisi ve Güvenliği Enstitüsü  homepage. Erişim:  http://www.uvm.edu/ieds/node/2
34 Transnational Institute (TNI). homepage. Erişim:  https://www.tni.org/en
35 Djernaes, Marina, Jorgensen, T. and Koch-Ya’ari, E. (2015). Evaluation of environmental peacemaking intervention

strategies in Jordan-Palestine-Israel, Journal of peacebuilding and development 10(2): 74-80.
EcoPeace Middle East. homepage. Erişim:  http://ecopeaceme.org/
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barış Parkları
Adına ‘Barış Parkları’ denen çevresel iş birliği projesi örnekleri de vardır. Bunlar “fiziksel alanın
paylaşımının barış kuruculuğuna ve barışın sürdürülmesine” yardımcı olabileceği koruma
alanlarıdır. Yani dolayısıyla, “toplumlar arasında barış kuruculuğu veya iyi ilişkilerin
sürdürülmesinde kilit rol oynayabilecek” alanlardır.36 Peace Parks (Barış parkları) başlıklı kitap
Afrika’daki Selous-Niassa Yaban Hayatı Koridoru (güney Tanzanya’dan ve Mozambik’e uzanan)
ve Emerald Triangle koruma bölgesi (Kamboçya, Laos ve Tayland) da dahil olmak üzere bu tarz
bir dizi işlevsel alanı örnek göstermektedir. Amerika-Meksika sınırı, Kuzey ve Güney Kore
arasındaki askersiz bölge ve Irak ve İran arasındaki Mezopotamya bataklık bölgesi gibi yüksek
güvenlik önlemleri alınan yerlerde de planlanan parklar olduğu not edilmektedir. 

Afrika’da Barış Parkları Vakfı, “sınır-ötesi koruma alanlarının (barış parklarının) oluşturulmasını
kolaylaştırmak, insan kaynaklarını geliştirmek ve dolayısıyla da sürdürülebilir ekonomik
kalkınmayı, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve bölgesel barış ve istikrarı desteklemek için”
kurulmuştur.37 AB’de “Avrupa’nın doğal ve kültürel miras ağı” EUROPARC Federasyonu,
Avrupa’da Koruma Altındaki Alanlar için sınır-ötesi iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla
Transboundary Parks Programme (Sınır-ötesi Parklar Programı) girişimi tarafından yaratılmıştır.38

Koruma altındaki parkların bu şekilde yukarıdan-aşağıya planlanmasının etkisini ve doğal
kaynakları tarif ederken, kontrol ederken ve kullanırken söz konusu olan güç ilişkilerini dikkate
almak önemlidir. Sınır-Ötesi Koruma Alanlarının yerel topluluklar üzerinde olumsuz bir etki
yaptığını gösteren örnekler de vardır.39 Örneğin Güney Afrika’da Sınır-Ötesi Koruma Alanları
küresel biyolojik çeşitliliğin korunması girişimlerine, bölgesel barış ve entegrasyona ve kırsal
toplulukların sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma vaadi
ile yaratılmış olsa da, yerel topluluklar ve hayatta kalmaları için gerçekte çok farklı bir realite
ortaya çıktı.40

36 Ali, Saleem Hassan (ed.) 2007. peace parks: conservation and conflict resolution. MIT Press.
37 Peace Parks Foundation. homepage. Erişim: http://www.peaceparks.org/index.php?pid=100&mid=1
38 EUROPARC Federation. homepage > nature & people > transboundary Cooperation. Erişim:

http://www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/
39 Duffy, R. (2006). The potential and pitfalls of global environmental governance: The politics of transfrontier conservation

areas in Southern Africa. political geography 25(1): 89-112. Dowie, Mark (2006). Conservation Refugees: When protecting
nature means kicking people out. orion magazine, January 2006, p. 6-12. Dowie, Mark (2006). The Hidden Cost of
Paradise: Indigenous people are being displaced to create wilderness areas, to the detriment of all. stanford social
innovation review, Spring 2006. Dowie, Mark (2009). Conservation refugees: the hundred-year Conflict between global
Conservation and native peoples.  Cambridge, MA: MIT Press.

40 Andersson, J. A., & de Garine-Wichatitsky, M. (2017). People at wildlife frontiers in southern Africa. In transfrontier
Conservation areas. London and New York: Routledge, pp.25-35.
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Prespa Gölü örneği 
Kıbrıs’taki duruma yakın sayılabilecek bir örnek, Prespa’dır. Prespa, bin yıllardır insanların
yaşadığı ve çatışma halinde olan üç devlet - Arnavutluk, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
ve Yunanistan arasında paylaşılan bir bölgedir.1 Geniş Prespa Alanı olarak bilinen alan,
biyolojik çeşitliliğinden dolayı Akdeniz’deki en önemli on sulak alandan biri olarak
uluslararası arenada olağanüstü bir alan olarak tanınmaktadır. Geniş Prespa Alanı’nı
koruma girişimleri arasında 2000 yılında sınır-ötesi bir Prespa Parkı yapılması ve bunun
gayrı-resmi kurumsal bir yapı ile 10 yıl işletilmesi de vardır. Ne var ki parkın resmi olarak
işletilmesi için dörtlü anlaşma 2010 yılına kadar imzalanamadı. Yunanistan bunun onayını
2017 yılına kadar bekletti. Geniş Prespa Alanı’nın başarılı şekilde korunmasını sağlayan,
belediyeler ve özellikle de PrepaNet NGO Ağı adında bir yapı kuran sivil toplum
örgütlerinin yerel düzeyde koordinasyon ve işbirlikleri oldu. PrespaNet NGO Ağı üç sivil
toplum örgütünden oluşmaktaydı - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Makedonya
Ekolojik Cemiyeti, Arnavutluk’taki Doğal Çevrenin Korunması ve Muhafazası ve
Yunanistan’daki Prespa’yı Koruma Cemiyeti. 

Arnavutluk, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında uzanan Geniş
Prespa Alanı birçok kez doğal, kültürel ve tarihi değeri nedeniyle kabul görmüştür.
Arnavutluk’ta Prespa Ulusal Parkı’nı, Yunanistan’da Prespa Ulusal Parkı’nı ve Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti’nde Pelister ve Galičica Ulusal Parkları, ve Ezerani Doğa Parkı’nın
yanı sıra Prespa kaynak havzasının geriye kalanını içerir: 

1. Arnavutluk’taki Prespa Ulusal Parkı 277.50 km2 büyüklüğündedir ve 1999 yılında
hem Prespa Gölü hem de Ohrid Gölü’nü kapsayan daha geniş bir koruma girişiminin
temel bir öğesi olarak kurulmuştur. 

2. Yunanistan’daki Prespa Ulusal Ormanı, orman mevzuatı altında 1974 yılında
belirlenmiştir. Yunanistan’daki genişletilmiş Prespa Ulusal Parkı 327 km2’lik bir alanı
kapsar ve 2009 yılında çevre koruma, muhafaza, yönetim ve bölgenin tanıtımının
yanı sıra arkeolojik, kültürel ve estetik kaynakları nedeniyle belirlendi.   Prespa
Ulusal Parkı Yönetim Kuruluşu tarafından yönetilmektedir. 

3. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Galičica Ulusal Parkı 1958’de kuruldu ve
2010’da bazı ufak sınır değişiklikleri ile yeniden ilan edildi.  Galičica Ulusal Parkı
Galičica Dağı’ndadır ve Prespa Gölü ile Ohrid Gölü arasında toplam 227 km2’lik bir
alanı kapsamaktadır.  Galičica Ulusal Parkı Kamu Kuruluşu tarafından yönetilmektedir. 

1 Prespa Net (2017). Transboundary Prespa – Review of Conservation Efforts: A report to the Prespa Ohrid
Nature Trust. Prespa Net, a network of environmental NGOs for Prespa – Society for the Protection of Prespa
(SPP), Macedonian Ecological Society (MES), Protection and Preservation of the Natural Environment Albania
(PPNEA). Erişim: 
https://panorama.solutions/sites/default/files/prespanet_review-of-conservation-efforts_april-2017.pdf
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4. Kuzey Makekonya Cumhuriyeti’ndeki Pelister Ulusal Parkı 171.5 km2 bir alanı
kapsamaktadır ve ülkedeki en eski Ulusal Parktır. Prespa ve Pelagonia havzaları
arasındaki Park, 1948 yılında ilan edilmiştir.  2007 yılında Yunanistan ile olan devlet
sınırı tarafında genişletilmiş ve yeniden ilan edilmiştir.

Prespa’da aynı zamanda iki tatlı su gölü vardır. Çevredeki dağlarla birlikte muhtemelen
Avrupa’nın herhangi bir yerindeki en yüksek canlı çeşitliliğine sahip bölgedir. 

1. Büyük Prespa 259.4 km2’lik bir alanı kapsamaktadır ve Arnavutluk, Yunanistan ve
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti tarafından paylaşılmaktadır. Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti’nde 2011 yılında Doğa Anıtı olarak ilan edilmiştir. 

2. Küçük Prespa 47.7 km2’lik bir alanı kapsamaktadır ve Yunanistan ve Arnavutluk
arasında paylaşılmaktadır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Ezerani Doğa Parkı
19.18 km2’lik bir alanı kaplamaktadır ve 2012 yılında Resen Belediyesi’nin yönetim
yetkisi altında yeniden ilan edilmiştir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Ezerani
Doğa Parkı ve Prespa Gölü Anıtı birlikte 195.46 km2’lik bir alanı kapsamaktadır.  

şekil 3: Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Cumhuriyet arasındaki Geniş Prespa
Alanı’nın Haritası2

Geniş Prespa Alanı’nda yaklaşık 24,000 kişi yaşamaktadır: 5,600 Arnavutluk’ta, 17,000
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde ve 1,560 Yunanistan’da. Bölgede birkaç anıt
bulunmaktadır ve arkeolojik veriler insanların Prespa Vadisinde 4000 yılı aşkın süredir
yaşadıklarına işaret etmektedir (belgelenmiş insan varlığı MÖ 2. yüzyıla kadar ortaya
çıkmış olan belgelenmiş insan varlığı yoktur).

2 Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) (2018). Conflict Assessment in Wider Prespa Area, p. 1-2. Erişim:
https://panorama.solutions/sites/default/files/2018_pont_conflict-assessment_010220181.pdf
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ara bölgeler
Barış Parkları ‘Sınır Ekolojisi’ (sınırdaki ekolojinin incelenmesi), ‘borderscape’ (Grundy ve
Rajaram41 tarafından sınırın karmaşıklığını ve canlılığını anlatmak için kullanılan bir ifade) gibi
başka kavramların yanı sıra, ‘ara bölgeler’ ile de bağlantılıdır. Sonuncu kavram, Kıbrıs gibi
çatışma sonrası veya şiddet sonrası bölgelerde doğanın muhafazası ve çevre koruma ile ilgili
tartışmalarla özellikle yakından ilgilidir. Ara bölgeler, tarih boyunca iki ana amaca hizmet
etmişlerdir.  Sözlüğe göre ara bölge “çatışmalı güçleri ayıran nötr bir alan; ayırmaya yarayan 
bir alandır.” 42

Ekoloji biliminde, ara bölge (veya şerit) “genelde, bozulmamış bitki örtüsüne ev sahipliği
yapan hassas yaban hayatı habitatı (sulak alan gibi) çevresinde veya yanında bulunan ve
habitatta keskin değişiklikler yaşanması ihtimalini asgariye indirmeye, toprak erozyonunu
engellemeye veya çevredeki arazi kullanımının etkilerinden korumaya yarayan arazi veya
sudur.”43 Dolayısıyla, ara bölgeler, “korunan alanın değerini muhafaza etmek için kaynak
kullanımında kısıtlamaya gidilmiş ve özel gelişim önlemleri alınmış koruma altındaki bir
bölgenin çevresindeki alandır.”44 Ara bölgelerin korku iklimlerinde riski yönetmeyi amaçlayan
felaket önleyici önlemler olduğu argümanı da yapılabilir. Böylece, korku nasıl ki şüpheye yer
veriyorsa, hem entelektüel hem de siyasi olarak şüphe ile tedavi edilmelidir.45

Her iki ara bölge tipi ile ilgili de, azımsanmayacak sayıda araştırma yapılmıştır:46 ulusal sınırlar
arasında olanlar, örneğin, ABD/Meksika ve İsrail/Filistin arasındaki duvarlar; ve bir doğa koruma
alanı47 ve doğa koruma alanı olmayan alan arasında bir tampon görevi gören, veya ekolojik/
yaban hayatı koridorları.48

Her ne kadar kara sınırları tarihi, doğanın tüm alanı ele geçirmesi örnekleri ile dolu olsa da
doğa ve sınırlar arasındaki karmaşık ilişki üç ana nedenden dolayı fazla ilgi çekmemiştir: 

41 Rajaram, P.K. and Grundy-Warr, C. (2008) borderscapes: hidden geographies and politics at territory’s edge. Minneapolis:
University of Minnesota Press.

42 Merriam-Webster Dictionary. definition of buffer Zone. Erişim: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/buffer%20zone

43 Park, Chris, ed. (2007). oxford dictionary of environment and Conservation. London and New York, Oxford University Press,
p. 60.

44 a.g.e.
45 Hyndman, J. (2007). The securitization of fear in post-tsunami Sri Lanka, annals of the association of american geographers,

97(2): 361-372.
46 Bennett, G., & Mulongoy, K. J. (2006). Review of experience with ecological networks, corridors and buffer zones. 

In secretariat of the Convention on biological diversity, montreal, technical series, 23: 100.
47 Doğa rezervi, doğa koruma açısından faydalı yöntemlerle yönetilen arazi alanlarıdır. Bu genelde insanların erişimini ve

kullanımını kısıtlayarak yapılır. Doğa rezervleri genelde Ulusal Parklardan veya Biyosfer Sahalardan çok daha küçük olur
ve içlerinde birçok nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türler, bitkiler ve hayvanlar korunur.” See, Park (2007).
oxford dictionary of environment and Conservation. London and New York, Oxford University Press, p. 60.

48 Yaban hayat koridoru “(kanal veya çit gibi) linear bir habitattır ve hayvan ve bitkilerin izole alanlar arasında hareket
etmesini sağlar.” See, Park (2007). oxford dictionary of environment and Conservation. London and New York, Oxford
University Press, p. 488.
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n Çevre sınır çalışmalarının dışında kalmıştır;
n Çevrebilimciler türlerin sınırlarını daha geniş sınır biliminden izole bir şekilde

çalışmışlardır; ve 
n Sınırların dil bilgisi ve sembolizmi insan olmayan varlıklardan öğrenilebilir olsa da sosyal

bilimler teorisi, sınırların ekolojisini göz ardı etmektedir.49

“Daha önceden ağır şekilde silahlandırılmış olan sınır bölgelerinin yeşil kuşaklara dönüştüğü”
bazı örnekler vardır.50 Ancak, en karakteristik olanı Doğu ve Batı Almanya’yı ayıran ve ‘Demir
Perde’ olarak da bilinen ‘Eski Ölüm Şeridi’dir. Schwägerl’e51 göre burada “dünyanın en eşsiz doğa
rezervlerinden biri ortaya çıkmakta […] ve bir baskı sembolünü bir yenilenme sembolüne
dönüştürmektedir”; ancak aynı zamanda, militarizm ve şiddeti temsil eden bu şeridin bu şekilde
dönüşmesi tarihin silinmesi ve anlamını kaybetmesi riskini de taşımaktadır.52

49 Ramutsindela, M. (2015). Natured borders. geoforum, 61: 135-137.
50 Havlick, D. G. (2014). The Iron Curtain trail’s landscapes of memory, meaning, and recovery. focus on geography, 57(3):

126-133.
51 Schwägerl, C. (2011). Along scar from Iron Curtain: a green belt rises in Germany. yale environment, 360.
52 Havlick, D. G. (2014). The Iron Curtain trail’s landscapes of memory, meaning, and recovery. focus on geography, 57(3):

126-133.
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KIBRIS ADASINDA 
ÇEVRESEL İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI

araştırma yöntemleri
Araştırma çalışmamız için farklı yetkili makamlardan, çevre üzerine çalışan sivil toplum
örgütlerinden ve BM’den uzmanlarla on adet yarı-yapılandırılmış mülakat yaptık.  Bunlar farklı
şekillerde iş birliği girişimlerine müdahil olmuş, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerdi. Daha
detaylı anlatmak gerekirse, mülakat yaptığımız profesyoneller arasında: 

n Çevre üzerine çalışan STÖ’lerde yer alan ve ilgili iki-toplumlu projelerde yer alan kişiler, 
n İki-Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nde yer alan kişiler,
n Memurlar ve 
n BM personeli vardı. 

Mülakatların iki amacı vardı: Kıbrıs’ta çevre konularındaki iş birliğini incelemek; ve farklı iş birliği
girişimlerinin olumlu ve olumsuz taraflarını, engelleri ve potansiyelleri anlamak ve analiz etmek. 
Literatür taramamız, akademik çalışmaların yanı sıra gri literatürü, yani raporları, broşürleri vs.
de içerdi. Mülakatlar aşağıdaki soru/noktalara odaklandı: 

n Adadaki bölünmenin (coğrafi ve idari) çevresel sorunların başarılı şekilde çözülmesini nasıl
engellediği. 

n Bu sorunların giderilmesi için ne gibi adımların atıldığı. Bu adımların işe yarayıp yaramadığı?
Ne açıdan işe yarayıp yaramadığı? 

n Geleceğe yönelik öneriler 

siyasi asimetriler ve çevre koruma:
Coğrafi, yasal ve idari bölünmüşlük

Coğrafi düzey
1974 öncesi çevre koruma gibi bir çaba olmadığı için, çevre politikaları 1974 yılından sonra
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi yapılar tarafından ayrı ayrı evrildi ve ele alındı. Dolayısıyla,
ekolojik bir bakış açısı ile ada, bir dizi enterkonnekte ekosistemden meydana geliyor olsa da,
Kıbrıs’ta çevre koruma alanında siyasi ve idari bir ayırım vardır. 

Bu asimetri nedeniyle adada çevre koruma otomatik değildir. Ortak bir ‘Kıbrıs Adası için
Kalkınma Planı’ yoktur. Bu da yerel kalkınma planları - kentsel olsun, kırsal olsun veya kıyısal
olsun - adanın ekosisteminin taşıma kapasitesini dikkate almamaktadır. Bunun yerine,



24 (Etnik olarak) bölünmüş bir adada çevre koruma ve çevresel iş birliği:  KIBRIS'TAKİ DURUM

kalkınmanın ekosisteme ve doğal kaynaklara etkisi ile ilgili parçalı bir anlayış vardır.  Buna ek
olarak, bölünmüşlüğün taraflarından herhangi birinde çevre ile ilgili bir aciliyet olması
durumunda ve özellikle de bunun doğrudan yayılma etkisi olduğunda (örneğin sınır ötesi nehir
ve/veya deniz kirlenmesi) herhangi bir iş birliği mekanizması mevcut değildir.  Doğal habitatların
korunmasından, yaban hayvanları ve bitkilere, su rezervuarı koruma alanlarının gözetilmesinden,
tuz gölü kaynak havzalarına kadar geniş bir dizi çevresel konuyu kapsayan dolaylı53 çevresel
tehditler söz konusu olduğunda, bu durum daha da açık şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Kıyı alanları plansızlıktan kaynaklanan sorunları göstermesi açısından iyi bir örnektir.  Bir
taraftan, her iki tarafın da benimsemiş olduğu kitle turizmi modeli ve emlak patlaması
bağlamında yaşanan yapılaşma kıyı şeridi boyunca düzensiz inşaatlaşmayı getirmiştir.  Dahası,
1959 tarihli ve 2011’e yılına kadar yürürlükte olan ve dolayısıyla her iki tarafta da geçerli olan
Kıyı koruma yasası (Fasıl 59) “en yüksek kış su hattından 91.4 metreden fazla olmayacak bir sahil
koruma bölgesi şartı getirmektedir.  Bu bölge içerisinde inşaat yapmak yasaktır veya belli
hükümler uyarınca yapılmalıdır.54

Bunun tersine, Akdeniz’in Deniz Çevresini ve Sahil Bölgesini Koruma Konvansiyonu’ndaki
(Barselona Konvansiyonu) yer alan Akdeniz’de Entegre Kıyı bölgesi yönetimi protokolüne göre:
Taraflar en yüksek kış su hattına göre belirlenecek kıyı bölgelerinde inşaata izin vermemelidir.
İklim değişikliği ve doğal risklerden doğrudan ve olumsuz şekilde etkilenen ama bununla sınırlı
kalmayan alanlarda bu bölge 100 metreden daha dar olamaz.”55 Konsey tarafından onaylanan
Protokolün 4 Aralık 2008’de (2009/89/EC) imzalanmasının ardından, Konsey 13 Eylül 2010’da
Barselona Konvansiyonu’nun Entegre Kıyı Bölgesi Yönetimi Protokolünü onaylama kararı aldı
(Konsey Kararı 2010/631/EU)56 Protokol tüm AB Üye Devletleri için bağlayıcı olsa da Kıbrıs
Cumhuriyeti Barselona Konvansiyonu’nu onaylamadı ve konvansiyonun getirdiği şartları
uygulamayı reddetmektedir.  Dolayısıyla, kıyı alanlarının yanlış yönetimi adanın her iki tarafında
da devam etmektedir. 

Her iki taraf da kıyı şeridinin topografisini dramatik şekilde değiştirebilecek marinalar gibi
büyük ölçekli inşaatlara izin vermeye devam etmektedir. Hem de de SÇD ve Uygun
Değerlendirme çalışmaları ile bu planların deniz kenarlarının (tüm adayı bir tarafa bırakınız,
her bir taraftaki) taşıma kapasitesini dikkate alıp almadığını ölçmeden.57

53 Tehlike/değişikliğin anında görünür olmadığı anlamında dolaylı.
54 Article 2, foreshore protection law (Chapter 59). Erişim: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_59/full.html
55 Article 8, paragraph 2, protocol on integrated Coastal Zone management in the mediterranean.

Erişim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:22009A0204(01)&from=EN
56 Çevre Genel Müdürlüğü –Avrupa Komisyonu. homepage > eu Coastal and marine policy > protocol on integrated Coastal

Zone management. Erişim: http://ec.europa.eu/environment/iczm/barcelona.htm
57 Article 3, paragraph 2, directive 2001/42/eC of the european parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment

of the effects of certain plans and programmes on the environment.
Erişim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0042&from=EN
Article 6, paragraph 3, Council directive 92/43/eeC of 21 may 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna
and flora. Erişim: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
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Şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetki alanında olan kıyı şeritlerinde beş açık liman (Larnaka,
Yeni Limasol, Eski Limasol, Baf ve Latsi) ve üç marina (Larnaka Marinası, Limasol Marinası ve St.
Raphael Marinası) vardır. Bunlar da resmi giriş limanları olarak hizmet vermektedir.  Dahası, inşa
edilmekte olan bir marina daha vardır (Ayia Napa).

Planlanmakta olan iki tane (Paralimni ve Baf) ve üç çalışmakta olan yakıt terminali (Larnaka,
Dikelya ve Vasilikos) vardır.58

Kıbrıs Türk yönetiminin yetkisinde olan kıyı şeridinde, üç açık liman (Gazimağusa, Girne,
Gemikonağı) ve işlevsel olan üç marina (Karpaz Gate, Girne ve Gemyat Delta) vardır.  Ayrıca üç
endüstriyel liman, Kalecik Petrol Tesisleri (Karpaz Yarımadası), Kalecik Beton ve Sıva Tesisleri
(Karpaz Yarımadası) ve Teknecik Elektrik Tesisi (Girne) vardır.59

Buna ek olarak adanın her iki tarafında balıkçı limanları, deniz suyunu tuzdan arındırma
üniteleri ve deniz üsleri/askeri limanlar vardır. 

İdari düzey
Yetkili makamlara gelince, her iki tarafta da münhasıran çevreden sorumlu bir bakanlık yoktur.
Kıbrıs Türk idaresinde çevre koruma işi, Turizm ve Çevre Bakanlığı altındaki Çevre Dairesi
tarafından yürütülmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde birden fazla ilgili departman vardır. Bunlar
Çevre Dairesi, Orman Dairesi, Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi, Su İşleri Dairesi, Tarım
Dairesi, Jeolojik Araştırmalar Dairesi ve Madencilik Hizmetleridir. Bunlar Tarım, Kırsal Kalkınma
ve Çevre Bakanlığı altındadır.  Av ve Yaban Hayvanları Hizmetleri, Şehir Planlama ve İskan Dairesi
ve Arazi ve Kadastro Dairesi İçişleri Bakanlığı altındadır. Hava kalitesi ve atmosferik kirlilikten
sorumlu olan İş Teftiş Dairesi, Çalışma, Refah ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altındadır. 

“Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı’nın Fonksiyon ve Yapısı ile ilgili Analiz” başlıklı
raporda, Dünya Bankası, “İçişleri Bakanlığı’nın bazı sorumluluklarını, örneğin evsel ve
bozulmayan atık kollarının düzenlenmesini, ve İş Teftiş Dairesi’nin hava emisyon kontrolü ve
hava kalitesi ile ilgili sorumluluklarını Çevre Dairesi’ne aktararak” bakanlıkta bir konsolidasyon/
yeniden organizasyona gidilmesini önermektedir. Aynı zamanda, Av ve Yaban Hayvanları
Hizmetleri’nin şu anda işlev gösterdiği şemsiyenin Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı’na
aktarılmasını ve bu sayede doğa koruma ile ilgili işlevlerini Çevre ve Orman Dairelerininki ile

58 Cyprus Port Authority – Ministry of Commerce, Industry, Tourism and Energy – Republic of Cyprus. homepage > ports
> open ports. Erişim: http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=10&mpath=/18/27
Cyprus Port Authority – Ministry of Commerce, Industry, Tourism and Energy – Republic of Cyprus. homepage > ports
> oil terminals and lighthouses. Erişim: http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=12&mpath=/6
Ministry of Commerce, Industry, Tourism and Energy – Republic of Cyprus. homepage > ports > nautical tourism
development unit. Erişim: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlnautical_gr/dmlnautical_gr?OpenDocument Cyprus
Tourist Organisation – Ministry of Commerce, Industry, Tourism and Energy – Republic of Cyprus. homepage
> discover Cyprus > sun & sea > marina & fishing harbours > marinas of Cyprus. Erişim:
http://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/sun-sea/marinas-fishing-harbors/item/566-marinas-
fishing-harbors

59 KKTC Limanlar Dairesi Müdürlüğü. homepage [In Turkish]. Erişim: http://limanlar.gov.ct.tr/
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birlikte düzenlemeyi” önermiştir. Rapor, bu adımlar sayesinde “daha az parçalı, daha bütünlüklü
bir kurumsal yapının ortaya çıkacağını; çevre politikalarının daha entegre bir şekilde daha 
iyi uygulanacağını; yetki tartışmalarının ve çıkar çatışmalarının önüne geçileceğini; idari 
yükün hafifleyeceğini; daha iyi ölçekler ekonomisinin ve yeterli çoğunlukta çalışan sayısının
yakalanacağını; daha güçlü ve bütünlüklü kontroller yapılacağını; çifte izinlendirme/teftişin
engellenmesine yardımcı olacağını yazmıştır.”60

Yasal düzey
Yasal asimetrilere gelecek olursak, 1963 öncesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Britanya Sömürge Yönetiminin

Anglosakson Hukuk sistemini takip etmekteydi. Anglo-Amerikan ülkelerinde geçerli olan

Anglosakson Hukuk Sistemi’nin altında yatan kavram şudur: “Bir başka kişiye, veya bir başka

kişinin mülküne zarar veren herhangi bir kişi, tazminat ödemek zorundadır.” Herhangi bir çevre

yasasının yapılmasından önce, kişiler Anglosakson Hukukundaki bu kavramı kullanarak,

örneğin, kamu malında kirliliğe neden olan (ör. ortak su kaynağını) endüstri veya kişileri dava

etmekteydi.61 Bu ilke her iki yönetimde de hala birkaç farklı yasal durumda geçerlidir, ancak

çevre ile ilgili konularda artık bu kullanılmamaktadır. 

AB üyeliği sayesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çevre politikaları ve yasaları Kıbrıs Türk

yönetimindeki politika ve yasalara kıyasla çok daha hızlı gelişti. Bununla birlikte, Kıbrıs Türk

yönetimi anayasasının aksine, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası, çevre ile ilgili meselelerde, kolektif

bir yükümlülük veya özel yasal bir hak olsun, herhangi bir anayasal hak tanımamaktadır.  Ancak

bu, çevrenin korunması için Anayasa’nın 7. maddesine (insan sağlığı ile ilgilidir) belli hak ve

yükümlülükler çerçevesinde başvurulabileceğini tanıyan içtihat hukuku ile değişikliğe uğramıştır. 

Kıbrıs, AB üyeliği öncesinde, taraf olduğu çeşitli uluslararası anlaşmalar nedeniyle bir 

dizi çevre mevzuatını hayata geçirdi. 2004 yılından beri (ve ondan önce de katılım süreci

boyunca) Kıbrıs Cumhuriyeti, tüm AB çevre mevzuatını iç hukukuna aktardı. Dünya Bankası

analizine göre: 

İç hukuka aktarılan mevzuat, aşırı derecede büyük bir zaman baskısı altında yapıldı ve etki

ve seçeneklerin detaylı analizi yapılmadı. Bu, oldukça komplike ve karmaşık süreçlere ve

sorumluluklarda hatırı sayılır duplikasyonlara neden olan uygulama ve yaptırım sistemlerine

bakıldığında, açıkça ortaya çıkmaktadır. Yasalar, Tüzükler ve Emirnameler de çok fazladır ve

herhangi bir ilgili şirketin, kurumun veya sıradan kişinin bunların üzerinden geçip anlaması çok

60 World Bank (2014). analysis of the function and structure of the ministry of agriculture, natural resources and environment
(manre) of the republic of Cyprus. 23 May 2014, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Southern Europe
Program, Europe & Central Asian Region, p.12. Erişim:
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/73FF47B3520C6E61C2257CFC0042A94F/$file/MELETI%20%20%20
%20%20Revised%20Final%20Report%20MANRE%20and%20SOEs%20May23.pdf

61 McSpadden, L. (2002). Common Law / Torts. In J.Barry. & E.G.Frankland (eds.), international encyclopedia of environmental
politics. London & New York, Routledge, p. 97.
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zordur. Genel olarak çevre koruma ile ilgili 150 temel yasal metin vardır. Eğer uluslararası

anlaşmalar, farklı stratejiler vs. de dahil edilirse bu sayı yaklaşık 400’e çıkmaktadır.62

Çevre ile ilgili çoğu mevzuat Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı altında olsa da, diğer
bakanlıklar özellikle de İçişleri Bakanlığı altında olan birkaç çevre ile ilgili yasa (örneğin Av ve
Yaban Hayvanları Hizmetleri, Ön Kıyı Koruma Yasası’nın uygulanmasından sorumlu olan yerel
yönetim daireleri, mekan planlaması ve konut geliştirmeden sorumlu Şehir Planlama ve İskan
Dairesi, ve arazi ve taşınmaz maldan sorumlu Arazi ve Kadastro Dairesi) vardır.  Bu, genelde
farklı yasaların uygulanması ve koordinasyonunda zorluklara neden olmaktadır. 

Son olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Devletin çevre mevzuatı ile ilgili görevini kötüye
kullanması veya mevzuata uymaması durumunda yurttaşlar Çevre Komisyoneri, Ombudsman
/ İnsan Haklarının Uygulanması için Komisyoner ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sayıştayı gibi
bağımsız otoritelere başvurabilmektedirler. Ancak Çevre Komisyoneri ve Ombudsman’ın
önerileri bağlayıcı değildir.  Sayıştay, mali, mevzuata ilişkin/performansa ilişkin, yönetsel, teknik
ve çevresel denetimler yapar ve bunların sonuçlarını yıllık raporlar, özel raporlar ve denetimlerde
yayınlar. AB çevre mevzuatının ihlal edilmesi durumunda AB Üye Devleti aleyhine Avrupa
Komisyonu’na da şikâyette bulunma imkanı vardır. 

Ulusal mevzuatın AB çevre mevzuatına, ve Çevre Konularında Bilgiye Erişim, Kararların
Alınmasında Halkın Katılımı ve Adalete Erişim konusundaki Aarhus Konvansiyonu’na uyumlaştı -
rılmasının ardından, ilgili halk (yerel yönetimler, etkilenmiş arazi sahipleri ve kayıtlı çevre
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri) çevre konularındaki kararlara, eylemlere veya
ihmallere yasal olarak meydan okuyabilir. 

Ancak, hala çevresel konularda adalete ulaşım konusunda önemli sorunlar vardır.  Örneğin,
ihtiyati tedbir almanın gerçek veya potansiyel maliyeti nedeniyle etkin çözüme ulaşmak zordur. 

Bu önemlidir, çünkü idari bir itirazda bulunmak karşı çıkılan kararları otomatik olarak askıya
almaz. Çevreye zarar veren bir karar veya faaliyeti mahkeme süreci devam ederken durdurmak
için ara emri almak için başvuru yapılabilir, ancak zamanında bir ara emrinin çıkması şansı çok
sınırlıdır. Sürecin yavaşlığı ve etkin yaptırım mekanizmalarının yetersizliği Kıbrıs’ta adalete
erişimin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Dahası, teoride yasal yardım mevcut olsa da,
bunun alınabildiği bir çevre davası henüz söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla yargı süreçlerinin
maliyeti, çevre konusunda adalete ulaşmakta - veya en azından caydırıcı bir etki oluşturmakta
- engeldir.63

62 World Bank (2014). analysis of the function and structure of the ministry of agriculture, natural resources and environment
(manre) of the republic of Cyprus. 23 May 2014, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Southern Europe
Program, Europe & Central Asian Region, p. 115-116. Erişim:
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/73FF47B3520C6E61C2257CFC0042A94F/$file/MELETI%20%20%20
%20%20Revised%20Final%20Report%20MANRE%20and%20SOEs%20May23.pdf

63 Darpo, Jan (11/10/2013). effective Justice? synthesis report of the study on the implementation of articles 9.3 and 9.4 of the
aarhus Convention in the member states of the european union. Faculty of Law, Uppsala Universitet, Sweden. Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/synthesis%20report%20on%20Erişim%20to%20justice.pdf Pyrgou Law
Firm (30/4/2012). Cyprus: environmental legislation, administration and courts. Pyrgou Law Firm, Nicosia, Cyprus. Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/Erişim_studies.htm
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Kıbrıs Türk yönetiminde çevre alanındaki yasalar 1985’e kadar, 1963 yılındaki Anayasa krizine

kadar geçerli kalan İngiliz Sömürge yönetimi Anglosakson Hukukunu takip etti.  Dolayısıyla,

iptal edilip yerlerine başka yasalar getirilmedikçe Kıbrıs Yasaları geçerlidir. Ancak birçok

durumda iç yasalar ve içtihat ile birleştirilmişlerdir. 

Çevre konusundaki yasal zemin 1985 Anayasası, Çevre Yasası, Konut Edindirme Yasası, Eski

Eserler Yasası ve İyi İdare Yasası’ndan oluşmaktadır.  Daha spesifik olarak, 1985 Anayasası şunları

temin eder: 

n Kıyıların korunması (madde 38);
n Tarihi, kültürel ve doğal kaynakların korunması (madde 39);
n Çevrenin korunması (madde 49).

Çevre Yasası, atıkların, suyun, kanalizasyonun yönetimi, kirliliğin (deniz, hava, ses ve endüstriyel)

kontrolü, iklim değişikliğinin önlenmesi ve biyolojik türlerin korunması ile ilgili konuları kapsar.

Bu yasa altındaki usul ile ilgili hükümler arasında, farklı yapılaşmalara ruhsat verilmesinin ön

şartı olarak bir çevresel değerlendirmenin (AB yasası altında çevresel etki değerlendirme olarak

bilinen) yapılması, çevre eğitimi, çevre izleme ve yaptırımların yanı sıra suçlar ve cezalar vardır.   

İlgili diğer yasalar arasında inşaat ve yapılaşmayı düzenleyen Kalkınma Yasası, ve eski anıt

ve arkeolojik mirasın korunmasını temin eden Eski Eserler Yasası vardır. 

Kıbrıs Türk yönetiminin görevi kötüye kullanması durumunda, sivil toplumun yasal bir

şikâyette (örneğin Avrupa Komisyonu’na) bulunması için daha az şansı vardır. Bu da adanın

kuzeyindeki sivil toplumun sıklıkla kendisini aciz hissetmesine neden olmaktadır.  

doğa koruma durumu
Doğa koruma alanında, Kıbrıs Cumhuriyeti 2003 yılında iç mevzuata aktarılan AB Kuş ve Habitat

Direktifi’nin yanı sıra 2005 yılında iç mevzuata aktarılan ÇED ve SÇD Direktiflerini uygulamaktadır.

Kıbrıs ile ilgili AB Çevresel Uygulama Değerlendirmesi’ne göre: “Kıbrıs’ın (hükümet kontrolü

altında olan bölge) ulusal topraklarının %28.8’lik bir parçası Natura 2000 olarak belirlenmiştir

(AB ortalaması %18.1’dir). Kuş Direktifi ÖKAlar altında belirlenmiş alan %26.7 (AB ortalaması

%12.3’tür) ve Habitat Direktifi TÖAlar altında belirlenen alan %13.49’dur (AB ortalaması

%13.8’dir). Kıbrıs bugüne kadar 40 TÖAlar ve 30 ÖKAlar da dahil 63 Natura 2000 alanı

belirlemiştir. Aynı bölgeyi kapsayan ve hem Habitat hem de Kuş Direktifi kapsamında olan 7

Natura 2000 alanı vardır.”64 Aynı zamanda, “ormanlar - özel ve devlete ait - 172,535 hektarlık bir

64 Directorate-General for Environment – European Commission (2017). the eu environmental implementation review.
Country report – Cyprus. Accompanying the document Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The EU
Environmental Implementation Review: Common Challenges and how to combine efforts to deliver better results.
Brussels, 3/2/2017, SWD(2017)36final, Commission Staff Working Document, p. 10. Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cy_en.pdf
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alanı kapsamaktadır (adanın toplam alanının %18.65’i). Diğer ağaçlı araziler ise - özel ve devlete

ait - 213,859 hektarlık veya %23.12’lik bir alanı kapsamaktadır. Bunlara phrygana formasyonları

da dahildir.” 65

65 a.g.e., s. 12.
66 Çevre Dairesi – Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı – Kıbrıs Cumhuriyeti. homepage > protection of nature and

biodiversity > natura 2000 network > sites of Community interest and special protection areas. Erişim:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/FCC94221DA188E52C2257FE9003EA173?Open
Document

67 NEPCon – Nature, Economy and People Connected. homepage > newsroom > nepcon assist natura 2000 protection in
northern Cyprus. Erişim: https://www.nepcon.org/newsroom/nepcon-assist-natura-2000-protection-northern-cyprus

şekil 4:  Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Natura 2000 Ağının Haritası.66

Kıbrıs Türk yönetiminde, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınması için Yardım Tüzüğü
(Konsey Tüzüğü No 389/2006) altında EuropeAid tarafından finanse edilen ve Avrupa’dan bir
konsorsiyum ile yürütülen Kıbrıs’ın kuzeyindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının yönetimi
ve korunması için teknik destek projesi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıs Türk toplumunun zengin
doğal mirasını AB Kuş ve Habitat Direktifi’ne uygun şekilde yönetmeye hazırlanması için
uygulanmıştır.67 Proje (web sitesindeki bilgilere göre) “kapsamlı kurumsal kapasite geliştirmenin
yanı sıra (ilgili kamu ve diğer çalışanların eğitimi de dahil), gelecekte AB Natura 2000 alanlarının
yönetimine uygun güçlü bir idari çerçevenin oluşturulması için yardımı kapsamaktadır. Aynı
zamanda, altı potansiyel Natura 2000 koruma alanı için AB gereklilikleri ile uyumlu yönetim
planları hazırlamak, altı alanda koruma önlemleri çerçevesinde altyapının ve ziyaretçiler için
tesislerin planlanması ve inşası da projeye dahildir.”
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şekil 5: Kıbrıs’ın kuzeyindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının haritası.68

Hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Kıbrıs Türk yönetimi, AB çevre politika ve yasalarını uygulamakta
zorluklar yaşamaktadır.  Avrupa Komisyonu’nun uygulamadaki boşlukların nedenlerini tespit
ederek ve çözümler önererek, AB çevre yasa ve politikalarının uygulanmasını iyileştirdiği bir
araç olan Çevresel Uygulama Değerlendirmesi, Kıbrıs için 2017 yılında yayınlandı.69

Rapora göre Kıbrıs’ın AB çevre politika ve yasalarına uyumunda en büyük zorluk, Natura
2000 alanlarının yetersiz şekilde belirlenmesi ve yetersiz yönetimidir. 

Spesifik olarak Kıbrıs için Çevresel Uygulama Değerlendirmesi şunu söylemektedir: 
Natura 2000 alanlarının etkili yönetimi önündeki en büyük zorluk, özellikle özel arazilerde

onları bölen veya parçalara ayıran uyumsuz faaliyet veya yapılaşmadan korumaktır. Natura 2000
alanlarını etkileyen proje ve planların geliştirilmesi ile ilgili genel sorun, Habitat Direktifi’nin 6.
maddesinin 3 paragrafında yer alan Uygun Değerlendirme’nin uygulanması ile ilgili esaslı bir
prosedürün olmamasıdır. Bu sorun birden fazla şikâyet ve ihlal davasına konu olmuştur
(değerlendirmenin yetersiz uygulanması veya hiç uygulanmaması).  Söz konusu alanların etkin
şekilde yönetilmesinin önündeki bir diğer engel de bazı yerel yönetimlerin ve arazi sahiplerinin
doğa alanlarını kavramaması ve kabul etmemesidir. Bu önemlidir çünkü Kıbrıs’ta belirlenmiş
Natura 2000 alanlarının önemli bölümü (ana olarak tarım arazisi) özel arazidir.70

68 Kıbrıs’ın kuzeyindeki Potansiyel Natura 2000 Alanlarının Yönetimi ve Korunması için Teknik Yardım.  homepage > project
outline. Erişim: http://www.dogakoruma.eu/

69 Directorate-General for Environment – European Commission (2017). the eu environmental implementation review.
Country report – Cyprus. accompanying the document Communication from the Commission to the european parliament,
the Council, the european economic and social Committee and the Committee of the regions, the eu environmental
implementation review: Common Challenges and how to combine efforts to deliver better results. Brussels, 3/2/2017,
SWD(2017)36final, Commission Staff Working Document. Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_cy_en.pdf

70 a.g.e., s. 11.
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Bu çerçevede Avrupa Komisyonu birkaç eylem önermektedir. Bunlardan bazıları “Topluluk
için önemli habitatlardaki tür ve habitatların kendi doğal alanlarında iyi bir şekilde korunması
için özellikle açık sularda TÖA ve ÖKA belirleme süreçlerinin tamamlanması; ÖKA belirleme
sürecinin tamamlanması; ve söz konusu alanlar için açıkça belirlenmiş koruma hedeflerinin ve
koruma önlemlerinin getirilmesi ve bunların uygulanması için gerekli kaynakların ayrılmasıdır.”
Bunun yanı sıra, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ın “Uygun Değerlendirme’nin yapılarak ve zararlı
yapılaşma nedeniyle Natura 2000 alanlarının tahribatını engellemek için idari kapasitesini
geliştirmesini; Natura 2000 ve bunun faydaları ile ilgili farkındalığı artırmasını (yetkililer,
paydaşlar, arazi sahipleri ve halk arasında); ve paydaşlarla iletişimi artırması önerisinde
bulunmaktadır.”71

Farklı seviyelerde görülen siyasi asimetriler, doğanın korunması ve yönetimi için lobiciliğin
ne kadar sınırlı olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni sadece ekonomik büyüme peşinde
olan bir sistemin kendi içindeki zorluklar değil, çevrenin korunması ile ilgili siyasi çatışmaların
mevcut olduğu toprakların özünde var olan zorluklardır. Kıbrıs adasında, giriş bölümünde
Beşparmak Dağları ve Gündoğdu Vadilerindeki taş ocakçılığından bahsederken detaylandır -
dığımız gibi, her iki taraftaki çevre tahribatı iki taraf arasındaki gerginliği artırmaktadır. ‘Diğer
tarafın çevre tahribatı’ gibi selektif ifadeler ‘diğer tarafın’ düşman olarak algılanmasına katkı
yapmaktadır. Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak, bölünmüşlük adadaki çevre
sorunlarını dolaylı olarak yoğunlaştırmaktadır. 1963 yılından beridir adada devam eden İstisnai
Durum farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır ve sosyal ve çevresel hakların ortadan kaldırılmasına
izin vermiştir.  Bir dış (AB) yasal çerçevenin bulunması, genel olarak her iki tarafın da (ve özellikle
de resmi bir AB üye devleti olarak Kıbrıs Rum tarafının) kalkınma modelinin bir parçası olarak
çevrenin korunmasını temin etmekte yeterli olmamaktadır. 

Bu da göstermektedir ki, doğanın korunmasının önündeki ana engel ille de siyasi asimetri
değil, aslında her iki taraftaki siyasi ve iş çevrelerinde çevre ile ilgili düşünce ve planlamanın
olmayışıdır.  Dolayısıyla, barışa katkı yapabilmesi için çevre ile ilgili kurulan bağlantıların her iki
tarafta da büyük bir savunuculukla desteklenmesi gerekir. 

İddialı olsa da Natura 2000 (veya diğer ekolojik olarak önemli) alanların düzgün şekilde
korunmasını talep etmek gerekli bir adımdır. Bu, çözümden sonra değil, şimdi gerçekleşmelidir
(özellikle de çözüm için net bir takvim olmamasından dolayı). Adanın kültürel mirasının bir
bölümünün korunması için Kültürel Miras Teknik Komitesi bünyesinde bazı küçük ama önemli
adımlar atıldı. Komite, UNDP’nin mali yardımları ile her iki tarafta önemli anıtları restore etti.
Böylesi bir girişimi savunmak daha kolay olsa da (yapılan müdahalenin mekansal boyutunun
küçük olması ve sonuçların hemen ortaya çıkması nedeniyle) adanın ortak doğal mirası için
benzeri adımların başlaması çok önemlidir. 

71 a.g.e., s. 12.
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72 Birleşmiş Milletler Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP). homepage > about. Erişim: https://unficyp.unmissions.org/about
73 Birleşmiş Milletler Saha Destek Departmanı (UN-DFS). un field support – april 2017. dfs environment strategy – executive

summary. Erişim:  http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/UNDFS_Environment_Strategy_ExecSum_vF.pdf
United Nations Department of Peacekeeping Operations / Department of Field Support (UN-DPKO/DFS). ref. 2009.6:
policy. environmental policy for un field missions. Erişim:
https://pcrs.un.org/Lists/Resources/Environment/Environmental%20Policy%20for%20UN%20Field%20Missions.pdf

Farklı düzeylerde iki taraf arasında çevresel iş birliği
İki taraf arasında çevresel iş birliği farklı kurumsal ve kurumsal olmayan düzeylerde ortaya
çıkabilir. Bu, yapılan mülakatlarda teyit edilmiştir.  Bu farklı düzeyler BM ve AB gibi hükümetler-
arası kuruluşları, kamu yönetimini, epistemik topluluğu (bilim insanları, araştırma merkezleri ve
üniversiteler), özel sektör girişimlerini ve (en önemlisi) ticaret odalarını içerebilir. Bunların yanı
sıra, sivil toplum ve hem kayıtlı çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, hem de
tabandan gelen (çevre yurttaş bilim, girişim ve kampanyaları) içeren çevre hareketleri arasındaki
iş birlikleri de mümkündür. 

Hem kişisel hem kurumsal düzeyde irada varsa iş birliğinin mümkün olduğu açıktır.
Dolayısıyla resmi idari seviyenin dışındaki durumlarda bile, farklı gruplar ve kişiler arasında iş
birliği gerekli olduğunda, bu iş birliği katılımcıların bütününün siyasi pozisyonuna bağlı
olmaktadır. Bu yayılma etkisi olmayacağı anlamına gelmemektedir. 4. bölümde de gösterileceği
gibi bazen kişiler akran baskısı ile iş birliği yönünde adım atabiliyorlar (özellikle de çevre
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde).

Hükümetler-arası kuruluşlar

Birleşmiş Milletler 
BM’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü UNFICYP’in kurulmasından sonra ve 186 (1964) sayılı Karara göre,
kurumun mandası aşağıdakiler için en iyi şekilde çaba göstermektir: 

n Çatışmanın yeniden başlamasını engellemek;
n Yasa ve düzenin muhafaza ve yeniden tesisine katkı koymak;
n Normal koşullara dönülmesine katkı koymak. 

İnternet sitelerinde de belirtildiği gibi, mandasındaki üçüncü madde UNFICYP’in Ara Bölge’deki
rolü ile ilgilidir: “UNFICYP ara bölgenin hala her iki taraftaki asker tarafından sürekli olarak silahlı
bir şekilde izlenen bir alan olduğunu akıldan çıkarmadan bu bölgede normal sivil faaliyetlerin
yeniden başlamasını destekler. Bu bağlamda, ara bölgede güvenli olan yerlerde tarım
yapılmasına yardımcı olur ve her iki topluma ara bölge üzerinden geçecek elektrik ve su temini
konusunda yardımcı olur.”72 Çevre koruma her ne kadar UNFICYP’in mandasının bir parçası
olmasa da, Ara Bölge’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB’nin ve BM Barışı Koruma Operasyonları
Departmanı ve Saha Destek Departmanı (DPKO/DFS) BM Saha Misyonları için Çevre
Politikaları73 çevre koruma ile ilgili mevzuat, kural ve tüzükleri geçerlidir. Her ne kadar UNFICYP,
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Ara Bölge’deki çevre ile ilgili endişeleri izleyip rapor etme yetkisine sahip olsa da, mevzuat,
kural ve tüzüklerin uygulanmasından sorumlu olan Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Aynı zamanda Kıbrıs
Cumhuriyeti Ara Bölgedeki çevresel tehlikelerin giderilmesinden de sorumludur— bu UNFICYP’in
Ara Bölge’de güvenli bir ortam yaratma mandasına tabidir ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bununla
çakışan herhangi bir ekonomik stratejisinin olması buna engel değildir. UNFICYP’in Ara Bölgede
çevreden sorumlu bir çalışanı yoktur (doğa koruma, mekansal planlama, çevresel yönetim
vs.’den sorumlu); ancak BM görevlileri ile yaptığımız sohbetlerde BM’nin küresel kampanyası
Greening the Blue’yu74 (Maviyi Yeşillendirmek) uygulamaktan sorumlu bir Çevre Komitesi’nin
varlığından haberdar olduk.  Komite, su ve atığın yönetilmesi, ve hibrid araçlara, solar panellere
vs. yatırım yaparak BM barış gücü misyonunun karbon ayak izinin azaltılması için çalışıyor. 

4. bölümde daha derinlemesine anlatılacağı gibi, 1970’lere dayanan ufak çaplı iki toplumlu
çabalar 1998 yılında İki-Toplumlu Kalkınma Programı ile artmış ve “sağlık ve çevre gibi ‘nötr
konular’ olarak görülen faaliyetlere odaklanmıştır.75 O zamandan beridir BM’nin Ara Bölge
içerisinde veya dışında olsun, çevre konularında iki toplumlu iş birliğini kolaylaştırdığı ve finanse
ettiği birkaç örnek yaşanmıştır. 

Avrupa Birliği
AB adada çevre alanında iş birliğini ana olarak iki-toplumlu projeleri finanse ederek
kolaylaştırmaktadır.  AB’nin Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı 76 çerçevesinde olan Sivil
toplum desteği sayesinde örneğin “Avrupa Komisyonu diyalog kültürünün geliştirilmesi, topluluk
hayatına katılım ve hoşgörü, barış ve aktif yurttaşlık değerlerinin geliştirilmesinde ana unsur
olarak Kıbrıs’ın kuzeyindeki sivil toplumun güçlenmesi için finansman sağlamaktadır. 2007-
2015 döneminde, uzlaşmanın desteklenmesi, diyalog, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları
arasında daha yakın ilişkilerin ve güvenin oluşturulmasını desteklemek amacıyla toplam 9.5
milyon Euro tutarında beş ayrı teklif çağrısı yapılmıştır.” Finansman sağlanan projelerin bazıları
çevre ve sürdürülebilirlik konuları ile ilişkilidir.  

AB’nin Araştırma ve İnovasyon Fonu Programları gibi Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarının aldığı
bazı iş birliği içeren projeler vardır.77 Ancak bu durumlarda Kıbrıs Türk yönetiminde kayıtlı
kurum veya sivil toplum örgütleri bu fonlara başvuramamaktadır. BM üzerinden veya Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde kayıtlı bir kurum üzerinden başvurabilirler. Bunun örneklerinden bir tanesi 4.
bölümde tartışılan EU LIFE programı, PLANT-NET CY’dır [2010-2013]: Öncelikli tür ve habitatların
korunması için Kıbrıs’ta bir bitki mikro rezervi kurmak.

74 Birleşmiş Milletler (BM). Greening the Blue. homepage. Erişim: http://www.greeningtheblue.org/
75 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) (2013). Citizen peacemaking in Cyprus: the story of co-operation and trust

across the green line. Cyprus, UNDP-ACT & USAID. Erişim:
http://www.cy.undp.org/content/dam/cyprus/docs/ACT%20Publications/Reports/Citizen%20Peacemaking%20in%2
0Cyprus_FINAL_ENG%20e-version.pdf

76 Avrupa Komisyonu - Kıbrıs’taki Temsilciliği.  homepage > european Commission > Cyprus > eu aid programme for the
turkish Cypriot community. Erişim:  https://ec.europa.eu/cyprus/business-funding/funding-tc_en

77 Avrupa Komisyonu. homepage > research and innovation. Erişim: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en
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kamu yönetimi
Resmi idari düzeyde iş birliği kuzeyin Kıbrıs hükümeti tarafından tanınmaması ve Kıbrıs Türk
tarafı ile resmi toplantılar yapmayı reddetmesi nedeniyle gerçekleşmesi en zor olan iş birliğidir. 

Bununla birlikte, yukarıda bahsi geçen engeller en az iki şekilde bu seviyede iş birliği sayesinde
giderilmiştir. Öncelikle, özellikle AB Kıbrıslı Türk Toplumuna Yardım Programı çerçevesinde Avrupa
Komisyonu tarafından yönetilen toplantılar yapılmıştır. Bu programın amaçlarından biri “Kıbrıs
sorununa kapsamlı çözüm bulunması durumunda Kıbrıs Türk toplumunun AB yasalarını
uygulamaya hazırlanmasına yardımcı olmaktır.”78 İkinci olarak, kamu çalışanları kendi kişisel
kapasiteleri ile kendi aralarında gayrı-resmi toplantılar yapılabilmektedir. 

Epistemik topluluk
Bilimsel çalışmanın çevre koruma ile ortak unsurları olduğu söylenebilir – bilgi de, çevre gibi,
sınır tanımamaktadır ve bu, konuştuğumuz çevre ve ekoloji ile ilgili alanlarda çalışan bilim
insanları tarafından vurgulanmıştır. UNDP-ACT programı sonrasında, ekoloji/doğa koruma ile
ilgili birkaç iki-toplumlu iş birliği projesi geliştirilmiştir. Bu projeler bu alanlardaki profesyonellerin
arasında iş birliğini de içermiştir.  En iyi iş birliklerinden bazıları 4. bölümde anlatılmaktadır.
Akademik/bilimsel iş birliğinin önündeki en önemli engel yayın amaçları için kurumsal
bağlantıdır.  Özellikle de bağlantı Kıbrıs Türk üniversiteleri ve daha az da olsa Kıbrıs Türk
toplumunun idaresinde kayıtlı çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile ise.
Bunun bir sorun teşkil edip etmeyeceği finansörlerin getirdiği şartlar, proje ile ilişkili Kıbrıs Rum
kurumu vs. gibi farklı unsurlara bağlıdır.  Kıbrıslı Türk katılımcılar üzerinde kısıtlamaların olması
yine eşitsizlik ve güçsüzlük hissi yarattığından sorunlara neden olabilir. 

Engelleri aşmak için bazı çözümler önerilmiştir: 

n Üniversite’ye bağlı olarak kayıt yerine çevre alanındaki bir STK’ya bağlı olarak kayıt yapmak;
n İlgili yorumun teşekkür bölümünde yer alması.  Buna bir örnek Yeşil Kaplumbağanın göç

yolları ile ilgili bilimsel bir yayına yazılan aşağıdaki teşekkür bölümüdür.
Yeşil Kaplumbağalarla 79 ilgili olan ve Kıbrıs’ın her iki toplumundaki farklı üniversite ve çevre
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden bilim insanlarını içeren çalışmanın
teşekkür bölümü şöyleydi: “Bu çalışma Akdeniz’deki yeşil kaplumbağa için çok önemlidir ve
bu nedenle tüm yazarlar veri sağlayarak iş birliği yapmayı kabul etti.” Coğrafi yapıların
isimleri, kişilere atıf ve teşekkür edilen veya finansman sağlayan kurumların anılması

78 Avrupa Komisyonu. homepage > funding, tenders > funding opportunities > funding programmes > overview of funding
programmes > aid programme for the turkish Cypriot Community. Erişim: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-
programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en#eu-aid-programme-for-the-turkish-cypriot-community

79 Tikochinski, Y., Bradshaw, P., Mastrogiacomo, A., et al. (2018). Mitochondrial DNA short tandem repeats unveil hidden
population structuring and migration routes of an endangered marine turtle. aquatic Conservation: marine and
freshwater ecosystem. 28 (4): 788–797. Erişim:  https://doi.org/10.1002/aqc.2908.
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herhangi bir ülkenin, toprağın veya bölgenin veya buraların yetkililerinin yasal statüsü ile
ilgili herhangi bir fikir beyanı değildir. Sınırlara yapılan atıf idari yapıların net şekilde
anlaşılması içindir. Her bir yazar kendi atıflarını, teşekkürlerini ve finansman kaynağını
belirtmektedir. 

n Bir diğer sorun veri paylaşımıdır. Özellikle de verinin sahibi iki yönetimden birindeki bir
daire ise. Her iki yönetimden de bilgi/veriye ihtiyaç duyan iki toplumlu projeler açısından
veri almak daha da zordur. 

ticaret odaları 
Özel düzeyde iş birliği, yani özel sektördeki gruplar arasında iş birliği genel olarak ekonomik
amaçlarla iş birliğini kapsar, yani rekabet edebilirlik, ekonomik büyüme vs. gibi konular. Bu
bağlamda Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası liderleri ve çalışanları
2006’dan beridir düzenli toplantılar yaparak ilişkilerini geliştirmişlerdir. Bu ilişki UNDP-ACT
tarafından finanse edilen iş faaliyetleri ve diğer ABD finansmanlı kapasite artırma programlarında
yapılan iş birliklerine dayanır. Her ne kadar iki Odanın amacı öncelikli olarak çözümün ekonomik
faydaları odaklı olsa da, 2013 yılından beri bu iş birliği “Karpaz Yarımadasında denize dökülen
yakıttan kaynaklanan çevre felaketini engellemek için” etkili oldu. İki Odanın iş birliği sayesinde
Kıbrıs Rum toplumundan kazanın yaşadığı yere yakıt emici malzemeler transfer edildi.80

sivil toplum ve çevre hareketleri 
Sivil toplumu çevre konularına dahil etmenin önemi azımsanamaz.  Barry’nin dediği gibi: 

Sivil toplum terimi, ulus-devlet ve piyasadan ayrı siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal bir
alanı anlatır. Sivil toplum, birçok çevrecinin görmek istediği radikal çevre politikalarının
geliştirildiği ve ulus-devletin ve kapitalist piyasanın yarattığı çevresel ve sosyal sorunlara karşı
direncin geliştiği alandır. Yeşil çevre politikası, kendilerini sivil toplumdan gelen; ve devlet ve
piyasanın kolonize edici etkisine karşı bireysel ve kolektif özgürlük ve otonominin bulunduğu
yer olarak sivil toplumu savunan ve güçlendiren bir kurum olarak görür. Yeşil bir bakış açısıyla
sivil toplum, yeşil siyasi ve etik anlayışına en çok uyan ve doğal dünyayla sürdürülebilir bir ilişki
içinde olan, insani, sosyal, ekonomik ve siyasi etkileşimin olduğu yer olarak merkezi önem taşır.
Yeşillerin görmek istedikleri değişikliklerin çoğu sivil toplum kapsamında meydana gelmektedir:
tabandan gelen topluluk temelli ekonomik faaliyet türlerinden aktif yurttaş katılımına, ve daha
yerel ve sürdürülebilir sosyal-çevresel etkileşime.81

BM de sivil toplumun ulusal öneme haiz konulara katılımının önemini vurgulamıştır. Ancak
BM bunu yaparken genelde barış süreci/Kıbrıs sorununu kastetmektedir.  Yakın zamanda, 14
Haziran 2018’de BM Genel Sekreteri, “Kıbrıs’ta Çözüm Konusunda Elde Edilen İlerleme üzerine”
yazdığı raporda sivil toplumun barış sürecine katılımının eksikliğine dikkat çekmiş ve bunun

80 a.g.e.
81 Barry, J. (2002). Civil society. In J.Barry. & E.G. Frankland (eds.). international encyclopaedia of environmental politics.

London & New York, Routledge, p. 89.
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toplumun Kıbrıs sorununun çözümüne desteğine sekte vurduğunu belirtmiştir.  Raporda
spesifik olarak şu ifadeler yer almaktadır: “Güvenlik Konseyi, sürekli olarak tarafların genel olarak
toplumlarına ulaşma ve sivil toplumun çözüm müzakerelerine entegre edilmesi konusunda
eksiklik yaşadıklarını vurgulamıştır.  Hem Kıbrıslılar hem de bağımsız gözlemciler arasında
müzakerelerin ve daha geniş anlamda barış sürecinin toplumdan uzak gerçekleştiğine dair
güçlü bir algı vardır.” 82 Bu çerçevede, BM Genel Sekreteri şunu not etmektedir: “Müzakereler
yeniden başladığında, seslerinin duyulmasını ve toplum içerisinde barış sürecine daha büyük
destek mobilize etmekte önemli rol oynamalarını temin etmek için sivil toplumun […] katılımı
ve katkısının güçlendirilmesi gerektiğine inanmaktayım.”  Bu bağlamda, toplumun farklı
parçaları ve grupları arasında halihazırda var olan iki-toplumlu diyalog ile ilgili olarak liderlere
bu girişimleri toplumun barış sürecini desteklemesi ve sürece katılması yönünde yardımcı
olması ve mobilize etmesi için desteklemeleri çağrısı yaparım.” 83

Çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri 
Kıbrıs’ta çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, ve özellikle de adanın yeniden
birleşmesini destekleyenler, iş birliği trenine ilk atlayanlar olmuştur.  Bu, özellikle de çoğunluğu
çevre alanında iş birliğini odağına alan iki toplumlu projelere finansal destek sağlayan UNDP-
ACT programı sonrasında geçerlidir. UNDP-ACT programı: “sivil toplumun toplumlararası
uzlaşma sürecine dahil edilmesini hedefledi,” ve “2005-2008 döneminde ACT Kıbrıs’ta yurttaş
barış kuruculuğu için yeni alanlar yarattı ve toplumlararası iş birliğinin mümkün olduğunu
göstermeyi hedefleyen birçok küçük proje ile karakterize edildi.” 2009’dan itibaren sivil
toplumun barış sürecine katılmaya hazırlanmasına yardım etmeye ve sağlam bir uzlaşma
sürecinin temellerini atmaya odaklanan projeleri destekledi.”84

Tanınma konusu iki taraftaki uygulayıcı ajansların iş birliğini engellediğinden çevre alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin iki toplumlu programlardaki rolü daha da büyük
önem kazandı.  Teoride, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri her iki taraftaki
yönetimi ortak politikalar uygulamak konusunda etkilemelidir. Çevre alanında faaliyet gösteren
sivil toplum örgütlerinin arasındaki iş birliği yeni bilgiler üretmenin yanı sıra, tüm adada çevre
ile ilgili konularda farkındalık yaratılmasına yardımcı oldu. Buna rağmen politika yapıcıları
etkilemek için herhangi bir girişim olup olmadığı net değildir.  Çevre alanında faaliyet gösteren
sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliği ve bu iş birliklerinde doğan sıkıntılar 4. bölümde 
ele alınacak. 

82 United Nations Secretary-General (14/6/2018). report of the secretary-general on progress towards a settlement in Cyprus.
United Nations Security Council S/2018/610, p. 3.
UN Cyprus Talks (14/6/2018). homepage > news > report of the secretary-general on his mission of good offices in Cyprus. Erişim:
http://www.uncyprustalks.org/report-of-the-secretary-general-on-his-mission-of-good-offices-in-cyprus-14-june-2018/

83 a.g.e., pp. 6-7.
84 United Nations Development Programme (UNDP). homepage > overview > our work > action for Cooperation and trust

(aCt) > overview. Erişim:
http://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/ourwork/actionforcooperationandtrust/overview.html
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Çevresel yurttaş bilimi  
Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü için hazırlanan “Çevre Politikaları için Bilim, Çevresel
Yurttaş Bilimi üzerine Derinlemesine Rapor”a göre: 

‘Yurttaş bilimi’ terimi 1995 yılında sosyal bilimci Alan Irwin tarafından, geleneksel olarak
cahil ‘vasıfsız kişiler’ olarak görülen insanların yetenek ve deneyimlerini anlatmak için kullanıldı.
Rick Bonney gibi bilim insanları daha sonra bu terimi bilimsel veri toplamak için halktan kişilerin
yardımını almayı veya daha basitçe, gönüllülerin bilime katılımını içeren bir araştırma tekniği
olarak yeniden tanımladı. Bugün yurttaş bilimi yerel çevrelerin bilgisi ve tecrübeden elde edilen
bilgiden bahsetmenin yanı sıra, çok sayıda online gönüllünün bilimsel veri verdiği durumu tarif
etmek için de kullanılmaktadır.  Bazı araştırmacılar, yurttaş biliminin, halkı, gerçek dünya
sorunları için projelerin geliştirilmesine ve tasarımına dahil edebileceğini ve etmesi gerektiğini
söyler.  Pratikte ‘yurttaş bilimi’ terimi çok farklı amaçları ve hedefleri olan çok farklı projeleri, ve
gönüllülerle çalışmaya farklı yaklaşımları anlatmak için kullanılır.  Çevre biliminde izleme
verilerinin toplanması için gönüllülerle çalışmak yerleşmiş bir gelenektir. Örneğin kuşların
izlenmesi ile ilgili projeler amatör kuş meraklıları ile çalışır.85

Kıbrıs’ta kuşların yasadışı, seçici olmayan ve büyük ölçekli avına karşı sürdürülen kampanya
çok belirleyicidir çünkü, sistematik araştırmadan izleme ve raporlamaya ve farkındalık
yaratmaktan, imza toplama ve lobiciliğe çoğunlukla gönüllüler ve aktivistler tarafından
gerçekleştirilen birçok eylemi bir araya getirir. Bu da daha detaylı olarak 4. bölümde ele
alınmaktadır. 

Toplum temelli girişim ve kampanyalar 
İki-toplumlu projelere finansal destek sağlayan UNDP-ACT programından sonraki on yılda,
çevresel konularla ilgili belli konuları protesto etmek için bir dizi gayrı-resmi yurttaş girişimi
kuruldu.  Bu konular arasında yeni turist konaklama alanlarının inşası planları ve büyük ölçekli
yapılaşmanın yanı sıra yüksek ekolojik ve kültürel değeri olan koruma altındaki yerlere yol
yapılması vardı. En ısrarcı, tabandan gelen, ve birbirini destekleyen girişim ve kampanyalar
Kıbrıs Rum toplumunda86 Save Akamas / Save Cyprus ve Kıbrıs Türk toplumunda87 Protect
Karpas / Karpaz / Καρπασία’dır. 

85 Science Communication Unit, University of the West of England, Bristol (2013). science for environment policy in-depth
report: environmental Citizen science. Report produced for the European Commission DG Environment, December 2013,
p. 4. Available at: http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/IR9_en.pdf

86 Save Akamas / Save Cyprus. official facebook page. Erişim: https://www.facebook.com/saveakamas/
87 Protect Karpas / Karpaz / Καρπασία. official facebook page. Erişim: https://www.facebook.com/ProtectKarpas/
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şekil 6: Akamas Yarımadası’nın korunması için 23 Aralık 2016’da Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Sarayı dışında gerçekleştirilen protestodan bir fotoğraf. 

Ancak, ticaret odaları ve kayıtlı sivil toplum örgütleri kısmen de olsa profesyonelleşmiş ve
kurumsallaşmış barış-kuruculuğu sürecine girmeyi başarmış olsalar bile, Kıbrıs Rum toplumunda
Initiative for the Protection of the Natural Coastline (IPNC), Save Akamas / Save Cyprus, and
the Historical and Environmental Group of Mathiatis ve Kıbrıs Türk toplumunda Protection of
Zeytinlik Templos Initiative (Templos / Zeytinlik Koruma İnisiyatifi), the Girne Initiative (Girne
İnisiyatifi) ve Protect Karpas / Karpaz / Καρπασία gibi yerel yurttaş girişimleri ve tabandan gelen
gayrı-resmi gruplar için durum böyle değildir. 

Toplum temelli girişimler çevre alanındaki iş birliğinin kurumsal yapısının dışında tutulsa da: 
Yerel kampanyalar en ısrarcı ve yaygın çevresel mücadeleleri teşkil eder. Ulusal ve uluslararası

mobilizasyonlar gelip geçicidir ve kitlesel medyadan gördükleri ilgi değişkendir. Ancak yerel
kampanyalar ısrarlı bir şekilde yinelenir. Ulusal medya hareketlerinin sürüncemede olduğu
veya medya tarafından görmezden gelindiği durumlarda, çevresel konuların bürokratik idare
ve temsiliyetçi demokratik politikalar tarafından benimsenmediğini, bunların hala temel bir
tartışma konusu teşkil ettiğini hatırlatan, yerel kampanyalardır. Yerel kampanyaların sürekli
olması de insanları çevresel konularda mobilize etmenin mümkün olduğunun hatırlatıcısıdır.
Bunlar, birçok durumda güçlü tarafça sisteme dahil edildiği ve kurulu siyasi ve idari düzenin
bir parçası haline geldiği iddia edilen ulusal örgütler için inovasyon ve yeniden dirilişin 
kaynağı olmuştur.88

88 Rootes, C. (2008). Acting Locally: the character, contexts and significance of local environmental mobilisations. In C.
Rootes (ed.), acting locally: local environmental mobilizations and Campaigns. London and New York: Routledge, p.2.
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KIBRIS'TA ÇEVRESEL İŞBİRLİĞİ 
İLE İLGİLİ DURUM ÇALIŞMASI: 
KIBRIS ÇEVRE PAYDAŞ FORUMU'NDAN
İKİ TOPLUMLU ÇEVRE TEKNİK KOMİTESİ'NE

birleşmiş milletler üzerinden çevresel iş birliği
UNDP’nin çevre alanında iş birliğini destekleme şekilleri üç etaba ayrılabilir:89

n 1998 yılında UNDP ve USAID, İki-Toplumlu Kalkınma Programı’nı kurmak konusunda
mutabık kaldı. Bu, uluslararası toplumun her iki tarafı da ilgilendiren konularda Kıbrıslı
Rumlarla Kıbrıslı Türkleri bir araya getiren sivil toplum örgütlerini ilk destekleme girişimi
idi. Bu sayede bir dizi iki-toplumlu çevresel faaliyet (yeniden ağaçlandırma, organik
çiftçilik, atık yönetimi vs.) gerçekleştirildi. Her iki taraftan uzmanlar aynı çevre sorunu
üzerinde paralel şekilde çalıştı. Yüz-yüze temas ne kolay ne de olağandı. 

n 2003 yılında geçiş noktaları açıldığında UNDP’nin iş birliği projelerinin ikinci aşaması
başladı. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk uzmanlar bağımsız olarak çalışsalar da düzenli olarak
görüşebiliyor ve çabalarını yüz yüze koordine edebiliyorlardı. 

n Son olarak, her iki tarafta da sivil toplumun, politikaları ve var olan sosyal normları etkileme
konusundaki zayıflığını gözler önüne seren “2005 CIVICUS Assessment of Civil Society in
Cyprus,” (2005 CIVICUS Kıbrıs’ta Sivil Toplumun Değerlendirmesi) yayınlandıktan sonra90

UNDP ve USAID UNDP-ACT Programını başlattı (2005). Bu barış-kuruculuğu programı,
adanın ortak doğal mirasını korumak için iki-toplumlu ortaklıkların kurulmasına olanak
yaratmayı ve aynı zamanda toplumlararası hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlamaktaydı.
2005-2013 yılları arasında bazı projeler UNDP-ACT tarafından mali olarak desteklenmiştir.
Projelerin amaç ve hedefleri çeşitliydi ve şunları içermekteydi: 

89 This is analysed in detail in Akçalı, E., & Antonsich, M. (2009). Nature knows no boundaries: a critical reading of UNDP
environmental peacemaking in Cyprus. annals of the association of american geographers, 99(5): 940-947, see footnote 11.

90 CIVICUS: Civil Society Index Report for Cyprus. (2006). an assessment of Civil society in Cyprus: a map for the future, 2005.
An international action-research project coordinated by CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation and conducted
by the Management Centre of the Mediterranean in collaboration with Intercollege. Erişim:
http://www.civicspace.eu/wp-content/uploads/2017/10/civicus_civil_society_index_report_cyprus.pdf
Jarraud N., Louise, C. & Filippou, G. (2013). The Cypriot Civil Society movement: a legitimate player in the peace process?
Journal of peacebuilding and development, 8(1): 45-59.
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Kıbrıs’ta çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve
kapasitelerinin geliştirilmesi; çevre ile ilgili birçok eğitim ve gençlik programının hayata
geçirilmesi; adadaki ekolojik ve koruma konuları ile ilgili bilimsel araştırmalara odaklanan
projelerin uygulanması. Projelerin listesi 2013 yılında yayınlanan “UNDP-ACT Outcome
Evaluation Report”‘ta 91 (UNDP-ACT Çıktı Değerlendirme Raporu) bulunmaktadır.

UNDP-finansmanlı projelerin yanı sıra, her iki toplumdan aktörleri içeren (farklı derecelerde
olsa da) ve iş birliği koşullarının yaratılmasında önemli rol oynayan başka bazı çevre konulu
projeler de gerçekleştirilmiştir. Bu tarz projeler çeşitli Avrupa Komisyonu programlarından ve
Amerikan Elçiliği’nin İki-Toplumlu Destek Programı’ndan finansmanın yanı sıra Stelios Bi-
communal Awards (Stelios İki-toplumlu Ödüller) gibi özel kurumlardan da hibeler almıştır.
2009 yılından beri faaliyet gösteren Stelios Bi-communal Awards “adada kalıcı barışın teşviki için
Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasında iki toplumlu iş birliğini geliştirmeyi” amaçlamaktadır.”92

AB-finansmanlı projelerden bir tanesi PLANT-NET CY [2010-2013] idi: Öncelikli tür ve
habitatların korunması için Kıbrıs’ta bitki mikro-rezerv ağı kurmak. Bu proje 2007-2009 yılları
arasında gerçekleştirilen, UNDP-ACT projesi olan ve EU LIFE programı93 tarafından finanse
edilen Ara Bölge’deki Ender Endemik Bitkilerin Korunması İçin İşbirliği’nin devamı niteliğindeydi.
Bu projenin ana amacı “Beş bitki mikro-rezervi kurarak, izleyerek ve yöneterek Natura 2000
alanlarında bulunan Kıbrıs’ın dört öncelikli bitki türünün ve iki öncelikli habitat tipinin korunma
statüsünü geliştirmekti.”94 Kıbrıs Türk toplumundan üyeler kendi profesyonel kapasiteleri ile
değil, UNDP altında bu projenin bir parçası olmuşlardı. Tanınma konusundan kaçınmak için bu
gerekliydi.  Buna ek olarak, Kıbrıs Türk yönetimi altındaki hiçbir yer bu projenin bir parçası olarak
seçilmemişti.  Bununla beraber, Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütleri Dünya, Okyanus, Atmosfer ve
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Biyologlar Derneği ile yapılan USAID-finansmanlı ve köprü kurmak:
ağı Kıbrıs Türk toplumuna genişletmek,95 isimli proje çalışmanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki endemik
türleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağladı. 

91 Kinghorn & McGearty (2013). appendix e. projects supported under undp aCt. undp aCt outcome evaluation report, p. 54.
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/6709

92 Stelios Philanthropic Foundation. homepage > awards > the bi-communal awards in Cyprus. Erişim:
http://stelios.org/stelios-award-cyprus/blog.html

93 LIFE, tüm AB’de çevre, doğa koruma ve iklim eylem projelerini destekleyen AB’nin mali enstrümanıdır.  directorate-
general for environment – european Commission. homepage > environment > life programme. Erişim:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

94 PLANT-NET CY (2010-2013): Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority
Species and Habitats. homepage > the project > project objectives. Erişim:
http://www.plantnet.org.cy/project_objectives.html

95 Institute of Earth, Ocean, Atmosphere & Environmental Sciences Biologists Association. bridging the divide: expanding
the network to the tCC. United Nations Development Programme – Action for Cooperation and Trust (UNDP-ACT) in
Cyprus & United States Agency for International Development (USAID). Erişim:
http://www.ncu.org.cy/plantnet/files/bicommunal_workshop_sg.pdf
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kıbrıs çevre Paydaş Forumu
Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu Ocak 2007’de bir ortak çevresel öncelikler listesi üzerinde anlaşarak
hem yerel hem de uluslararası çevre etkinliklerinde bunların savunuculuğunu yapan iki
toplumlu, çok disiplinli bir çevre paydaşları ağı/platformu oluşturmak amacıyla kuruldu.
Forumun ana ortakları Kıbrıs Bilimsel ve Teknik Odası (ETEK) ve Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis
Odaları Birliği (KTMMOB) idi. Üyeleri arasında çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleri temsilcileri, çevre eğitimcileri, çevre mühendisleri, çevre akademisyenleri vs. vardı.
Böylesi bir platform talebi, Kıbrıs Bilimsel ve Teknik Odası ile KTMMOB’nin yürüttüğü İki-
Toplumlu Kalkınma Programı finansmanlı projenin ardından geldi. Söz konusu projede ortak
çevresel faaliyetleri ve çevre konularında birlikte çalışmaya izin verecek güçlü bir yapının
oluşturulmasını da içeren önerilerden oluşan bir rapor ortaya çıkmıştı.  Dolayısıyla, Kıbrıs Çevre
Paydaş Forumu “çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma için ada çapındaki sorunları ele alacak
sağlam bir platform oluşturacak şekilde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk paydaşlar arasında uzun-
vadeli bir ortaklığın kurulmasının koşullarını oluşturmayı” 96 amaçlayan ve bir önceki projenin
devamı mahiyetinde bir proje idi. 

Adadaki en önemli çevre konuları olarak belirlenen dört tematik alanda (biyolojik çeşitlilik
ve koruma; gelecekte entegre ve sürdürülebilir bir kıyı bölgesi yönetimi için ağ; sürdürülebilir
madencilik; hava kirliliği ve iklim değişikliği) çalışma grupları kuruldu. Her çalışma grubuna
teknik gözden geçirme, teknik araştırma yapma, Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu için politika
tasarlama, ilgili tematik sektörlerdeki gelişmeleri takip ve her yıl ilgili tematik alanda bir 
faaliyet (ör. çalıştay, sergi, gezi, vs.) düzenleme görevi verildi. İlk çalışma grubu UNDP-ACT
sponsorluğundaki iki projeyi yönetti.  Doğa koruma örgütleri arasında tüm Kıbrıs’ı kapsayan 
ilk ağın temellerini atmak için ilk çabanın başını Intercollege (şu anda University of Nicosia) 
çekti. Bu çabanın amacı Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu web sitesinde olacak bir dizi veri tabanı
yaratmaktı.  Bu veri tabanları şunları içerecekti: 

n Adadaki çevre paydaşları arasında “Kim Kimdir”;
n Kıbrıs’ta çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri için finansman fırsatları; ve 
n Çevre alanında eğitim fırsatları. 

Bu proje bugün bile bir gereklilik olmasına rağmen hiçbir zaman hayata geçmedi. İkinci ve
Kıbrıs’ta doğanın korunmasında iki-toplumlu iş birliği alanında bir temel taşı olan proje 

Ara Bölge’deki biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan çalışma oldu; bu daha detaylı şekilde 5.
bölümde anlatılacak çünkü bu raporda ortaya konan önerilerden birinin temelini oluşturmaktadır.
Bu proje Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu’nun araştırma bacağını oluşturdu. 

96 Kinghorn & McGearty (2013). appendix e. projects supported under undp aCt. undp aCt outcome evaluation report, footnote
11, p. 79. Erişim: https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/6709
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şekil 7: Öngördüğü şekli ile Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu’nun yapısı. Ancak Forum bu yapının hayata
geçmesine izin verecek kadar uzun süre işlev gösterememiştir.97

Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu farkındalık yaratma kampanyaları düzenledi, ‘Ortak bir çevre için
birlikte çalışmak’ 98 üzerine bir konferans düzenledi, dört tematik alanda çalıştaylar düzenledi
ve uluslararası etkinliklere ortak katılım yapıldı. Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu bu açılardan başarılı
oldu.   Örneğin, Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu - iki-toplumlu çok disiplinli bir çevre ağı olarak - ilk
kez 2007 yılında New York’ta BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’na hitap etti ve küresel bir
forumda tüm adayı kapsayan bir perspektifi temsil etti.  Bir diğer ortak temsiliyet Haziran
2008’de Brüksel’deki Yeşil Hafta’da gerçekleşti.  UNDP-ACT’ın Nihai Raprou’na göre: “ Kıbrıs Çevre
Paydaş Forumu sadece birçok çevresel proje ve paydaşı uyumlu bir ağ içerisinde biraraya
getirmekle ve ada çapında çevre alanında programlama yapmanın sonuçlarını geliştirmekle
kalmadı, aynı zamanda Kıbrıs’taki sivil toplum için uluslararası alanda yeni bir rol geliştirdi.  […]
Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu ‘in birçok üyesi 2008’de kurulan İki Toplumlu Çevre Teknik

97 The Cyprus Environmental Stakeholder Forum (CESF). (2007). factsheet: building environmental bridges within Cyprus
and abroad. Nicosia, CESF – UNDP-ACT & USAID.

98 Bu konferans yıllık bir organizasyon olarak planlanmış olsa da sadece bir kez gerçekleştirildi. 
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Komitesi’nin bir parçası oldu ve hala resmi barış sürecini destekleyecek şekilde çalışıyor. Kıbrıs
Çevre Paydaş Forumu ACT’ın kısa vadede hayat kalitesine uzun vadede barış-kuruculuğuna
doğrudan ve olumlu katkı yapmış olan, yapan ve yapmaya devam edecek olan grupları ve
konuları desteklemekteki başarısına iyi bir örnektir.”99

Gerçekten de, Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu çevre profesyonelleri arasında kalıcı ilişkiler
kurdu. Bu profesyoneller bugün hala iş birliği yapmaktadırlar.  Yaptığımız mülakatlardan, Kıbrıs
Çevre Paydaş Forumu’nun oturumlarında veya çalışmalarında yer alanların bu Forumun
potansiyelini çok iyi hatırladıkları net şekilde ortaya çıkmıştır.  Kısa yaşam süresinde bile engeller
(aşağıda daha detaylı anlatılacak) yaşasa bile Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu adada çevre alanında
iş birliği için yeni olasılıklara kapı açtı. Bu da adada iki toplumlu iş birliğinin neye benzeyebileceği
ile ilgili yeni fikirlerin gelişmesine yardımcı oldu. 

İki-Toplumlu ve çok-taraflı platformlar birçok engelle karşılaşmaktadır ve Kıbrıs Çevresel
Paydaş Forumu da belli başlı zorluklar yaşamıştır.  Forumun yöneticisi Nicola Jarraud’a göre,
siyasi destek ve finansman çoğu zaman sınırlıydı. Bu tarz destekleri araştırmak ve bunlara
başvurmak da çok fazla zaman alıyordu. Dahası, Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu kayıtlı bir çevre
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü olmadığından ve bir platform olarak işlev
gösterdiğinden, bu alandaki uluslararası STÖ’lere üyelik için başvurmak zordu (hatta imkansız).
Bunlarla ilişki kurmakta da zorluklar yaşadı. Buna ek olarak, Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu’nda
yapılan tüm işler gönüllülük esasına dayandığından, üyelerin zamanlarını Forum ile diğer
profesyonel/iş hayatlarını arasında dengelemeleri gerekiyordu. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu’nun birçok üyesi 2008’de kurulan
İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’ne katıldı; her iki organizasyona katılım çoğu kez zorluklar
yarattı ve kimileri için her iki oluşumun varlığı verimsiz bir durumdu. Ancak diğerleri İki
Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin resmi siyasi sürece çok bağlı olduğunu hissetti ve bunun
bir parçası olmayı reddetti. 

İki toplumlu çevre komitesi
26 Mart 2008’de Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Komisyoneri George Iacovou ve Kıbrıslı
Türk Danışman Özdil Nami altı çalışma grubunun (Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB Konuları,
Güvenlik ve Garantiler, Toprak, Mülkiyet ve Ekonomik Konular) ve yedi teknik komitenin (Suç
ve Suça İlişkin Konular, Ekonomik ve Ticari Konular, Kültürel Miras, Kriz Yönetimi, İnsani Konular,
Sağlık Konuları ve Çevre) oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. 

İki-Toplumlu Çevre Teknik Komitesi 2008 yılında ada çapındaki çevresel sorunları belirlemek
ve çözümlemek ve ortak bir çevre planı tasarlamak için öneriler getirmek için 2008’de kuruldu.
BM’nin Kıbrıs Görüşmeleri ile ilgili resmi internet sitesinde yer ala bilgiye göre “Çevre Teknik

99 “UNDP-ACT. (2015). final report: action for Cooperation and trust in Cyprus. October 2005 – December 2015, p. 14.
http://www.cy.undp.org/content/dam/cyprus/docs/Final-Report.pdf



44 (Etnik olarak) bölünmüş bir adada çevre koruma ve çevresel iş birliği:  KIBRIS'TAKİ DURUM

100 Un Cyprus Talks. homepage > technical Committees > environment. Erişim:
 http://www.uncyprustalks.org/environment-activities/

Komitesi her ay toplanarak ada çapındaki çevre ile ilgili konuları tartışıyor ve fikir alışverişinde
bulunuyor. Üyeler, birlikte kilit yerleri ziyaret ettiler ve çeşitli önemli konularda daha geniş bir
tartışma yapabilmek adına uzman görüşü alma planları vardır.”100

Komite bu alanların her biri için eylem çerçevesini belirleyen ve spesifik eylem önerilerinde
bulunan 20 kavram belgesi hazırladı. Aşağıdaki 11 kavram belgesi iki toplum lideri tarafından
onaylandı: 

n Bir platform üzerinden bilgi paylaşımı;
n Yangınların önlenmesi;
n Geri dönüşüm;
n Su yönetimi (özellikle de su tasarrufu önlemleri);
n Madencilik ve taş ocakçılığı;
n Çevre eğitimi;
n Biyolojik çeşitlilik (özellikle doğa koruma konularında ve Kıbrıs’ta Natura 2000 ağının

belirlenmesi ve yönetimi ve Bitki Mikro Rezervlerine odaklanarak;
n Deniz ve deniz kirliliği;
n Kimyasal kirlilik;
n Asbest;
n Tarihi kirlilik 

Kavram belgelerini işlevsel hale getirmek adına her biri için bir görev gücü (Teknik Komite
üyesi en az bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk’ü içeren) meydana getirildi.  İki Toplumlu Çevre
Teknik Komitesi bu görev gücü ekiplerinin bu çabaya daha fazla kişiyi dahil etmek için bir fırsat
olacağını umut eder. Her grup farklı bir konuya odaklanmaktadır ve bu da çevre ile ilgili iki
toplumlu aktivitelere dahil olan uzmanların sayısını artırmak için bir fırsattır. Bu görev güçlerini
oluşturmak yavaş ve zaman alan bir süreç olsa da sonuç verimli olabilir.  Örneğin Teknik
Komitenin Kıbrıslı Rum başkanına göre, komitenin tüm adadan biyolojik çeşitlilik ve doğa
koruma uzmanları eşliğinde Karpaz yarımadasına yaptığı bir saha gezisinde ilk defa adanın
diğer tarafına geçmiş olan profesyoneller vardı.  Teknik Komite Akamas Yarımadası’na da bir
saha ziyareti planlıyor. 

Çevre Teknik Komitesi rolünün tartışmalı olan konulara odaklanmak değil; çevre ile ilgili
birleştirici unsurları bulmak olduğunun altını çiziyor.  En önemli amaç, ada çapında çevre
konularında en iyi uygulamaları belirleyerek bu uygulamaları (ideal olarak iki toplumlu bir
şekilde) adanın her iki tarafında uygulamak için iş birliği yapmaktır.  Çevre Teknik Komitesinin
Kıbrıslı Rum başkanı bu görev güçlerinin kurulmasını bir ‘vaha’ olarak tanımladı. Başkana göre
bu görev güçleri hem özel hem profesyonel düzeyde iki toplumlu bağlantılar kurulmasını
sağlayabilir. 
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Hem Çevre Teknik Komitesinin hem de Kıbrıs Çevre Paydaş Forumunun farklı ama önemli
rolleri var.  İlki, iki taraf arasında iletişim gerektiren konuların ele alınmasında önemlidir.
Yangınların önlenmesi bu tarz bir konuya iyi bir örnektir. İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin
girişimi üzerine ve ACT’ın desteği ile Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk itfaiye ve kurtarma ekipleri BM
gözetimindeki Ara Bölge içerisindeki ve etrafındaki yangınlara müdahale için ilk kez ortak bir
eylem planı hazırlıyor. “Katılımcı bir yaklaşım ve yerel uzmanlardan faydalanılarak gerçekleştirilen
bu iki-toplumlu çalışma ortak bir veri tabanı ve kapsamlı bir planın ortaya çıkmasına olanak
sağladı. Bu, daha önce yerden desteği zorlayan ve hektarlarca orman ve tarım arazisinin
yanmasına neden olan yangınlara daha iyi müdahaleye fırsat verecek.”101

Buna ek olarak, bölünmüş Lefkoşa’da Pediaios/Kanlıdere boyunca bir park oluşturulması
için devam etmekte olan bir proje vardır: “Çevre Teknik Komitesi’nin desteği, Avrupa Birliği
Program Destek Ofisi’nin finansmanı, ve başka şeylerin yanı sıra Lefkoşa belediye başkanları
arasındaki iş birliğini kolaylaştıran UNFICIYP’in yardımı ile, Lefkoşa Master Plan, bölünmüş
Lefkoşa içerisinde boydan boya uzanan ve Kıbrıslıların ortak kullanabilecekleri bir park için
fizibilite çalışması yapıyor.”102

Komite potansiyel olarak AB çevre mevzuatının ada çapında iç mevzuata aktarılması için de
adım atabilir. Bu ada çapında yasal simetri/uyumun yakalanması için önemli bir adım olur.
Tanınma konusu böyle bir çaba için engel teşkil edebilir, ancak Komite Avrupa Komisyonu’nun
çevre mevzuatı ve bunun uygulanması ile ilgili çalıştay girişimlerini destekleyebilir, ilgilenenler
için temas noktaları temin edebilir ve potansiyel olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden
biri olduğu için Türkçe dilinde AB çevre mevzuatı ile ilgili el kitapçıklarının basılması için çaba
gösterebilir. 

Birçok iki-toplumlu proje grubu, özellikle de UNDP-ACT tarafından finanse edilenler, resmi
teknik komitelerin bir parçası oldu - bu durum UNDP-ACT’ın Nihai Rapor değerlendirmesinde
bir başarı olarak vurgulanmaktadır çünkü bu projelerin “kurumsal bir noktaya” taşınmasına
yardımcı olmuştur. Ancak birkaç eksiklik belirlenmiştir. Örneğin İki-Toplumlu Teknik Komiteler
siyasi olarak fikir ayrılığı olan konulardan uzak durmak konusunda yönlendirilmişlerdir. Bu,
Komitelerin ele almayacağı önemli konular olduğu anlamına gelmektedir.  Bu tarz konulardan
bir tanesi Kıbrıs kamu alanını neredeyse 10 yıldır meşgul eden hidrokarbon araştırma
tartışmalarıdır.  Örneğin, UNDP, Çevre Teknik Komitesi ev sahipliğinde 2016 Dünya Çölleşmeyi
Engelleme Gününde, Kıbrıs’ta İklim Değişikliği: çölleşmeyi engellemek için birlikte nasıl çalışabiliriz?
konulu kamuya açık bir tartışma organize etmiştir. Komite’nin hidrokarbon meselesini masaya
neden getirmediği sorusu üzerine Komite konunun siyasi olarak çok tartışmalı olduğu 
cevabını verdi. 

101 “UNDP-ACT. (2015). final report: action for Cooperation and trust in Cyprus. October 2005 – December 2015.
http://www.cy.undp.org/content/dam/cyprus/docs/Final-Report.pdf

102 United Nations Security Council, Resolution 2018/676, 6/7/2018. united nations operation in Cyprus: report of the secretary-
general, Paragraph 31, p. 6/13. Erişim:
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/newsroom/2018/07/Report%20of%20the%20SG-UNFICYP%20S-2018-676.pdf
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Karpaz ve Akamas yarımadası gibi ekolojik açıdan önemli yerleri korumak için ortak

kampanyalar düzenlemek de önemlidir ve bu konuların iki toplumlu şekilde ilerletilmesi

gerekir. ancak bunlar da siyasi olarak tartışmalı kapsamına girebilir.  Dolayısıyla, yapının resmi

ilişkisi hem ele alınacak konular açısından hem de çekeceği kişi ve gruplar açısından fark yaratır.

Örneğin siyasi ilişkisinden dolayı Komite’nin faaliyetlerine katılmayı reddeden insanlar vardır. 

Dolayısıyla Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu gibi bağımsız bir platformun (potansiyel olarak ama

katı şekilde değil) ekolojik girişimleri bir araya getirmekte oynayacağı hayati bir rol vardır.

Finansal destek konusu önemlidir ve her iki yapının da çevre alanında iş birliğini güçlendirmek,

farkındalık yaratmak ve ortak çevresel sorunlarımız üzerinde tartışmamıza yardım etmek

amaçları doğrultusunda var olmak, etkin şekilde faaliyet göstermek ve başarılı olabilmek için

hayatidir. 

Her durumda, ek konular vardır ve herhangi bir yeni yapının hedeflerine mümkün olan en

iyi şekilde ulaşabilmesi için bu sorunları ele alması ve çözmesi gerekecektir.  Bir önemli konu,

katılımcılar arasında eşitlik hissiyatının temin edilmesidir. Tanınma konusu nedeniyle ve

finansöre bağlı olarak, Kıbrıslı Türk toplumundan kişi ve örgütler bazen resmi olarak bağlı

oldukları yerleri (üniversite veya çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü olsun)

yazamamaktadırlar.  Bu ortaklardan bir tanesinin diğerinden daha öne çıkmasına neden olabilir. 

Son olarak çevre alanında iş birliği konusunda çok büyük hassasiyet gösterilmesi gereken

bir diğer konu, görünürlüktür.  Bu faaliyetlerin barış ve uzlaşma üzerinde daha geniş bir etkisinin

olabilmesi için faaliyetlerin görünür olması, çıktı ve sonuçların geniş topluma yayılması hayatidir.

Bu bölümde incelenen her iki yapı da çevre koruma konusunda çalışan profesyonelleri bir araya

getirmeye odaklı görünmektedir.  Her ne kadar bu gerekli olsa da, ve her ne kadar bu çaba

profesyonellerin bu çalışmalara katılmalarında önemli adımların atılmasına neden olduysa da,

bu oldukça ‘epistemik elit’i daha genişletmeye ihtiyaç vardır: herhangi bir yeni yapı veya girişim

daha açık ve kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemelidir, ve gerek medya kampanyaları gerek

gençlere yönelik eğitim faaliyetleri gerekse de çevre aktivistleri ile kapasite artırımı/bilgi

paylaşımı çalışmaları üzerinden olsun, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemelidir.

iki-toplumlu çevre kampanyaları koalisyonları
Yukarıda anlatılan süreçlerin dışında ortaya çıkan birkaç eşit derecede önemli iş birliği vardır.

Birkaç tanesinden bahsedecek olursak:

kıbrıs’ta yaban kuşlarının yasadışı, seçici olmayan ve büyük ölçekli tuzağa düşürülmesi,

öldürülmesi ve ticareti: BirdLife Cyprus internet sitesinde belirtildiği üzere: “Yasadışı olarak

kuşların ağlar ve yapışkanlı dallarla tuzağa düşürülmesi Kıbrıs’ta yaygın ve ciddi bir sorundur.

Bu uygulama seçici değildir ve büyük ölçeklidir. Dolayısıyla, ortak mirasımız ve doğal çevremiz

için ekolojik bir felaketi teşkil eder. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapışkanlı dalların kullanımı

yaygındır. Pulya kuşunu yasadışı şekilde sunan restoranlara karşı yaptırım çok sınırlıdır. İngiliz
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Egemen Üs Bölgelerinde ise yaygın ağ kullanımı vardır. Burada kuşları ölümlerine çekmek için

çağırma cihazları da yaygın şekilde kullanılmaktadır.”103

Şu anda Kıbrıs’ta yasadışı kuş avını engellemek konusunda aktif üç tane çevre alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütü vardır:

n BirdLife Cyprus: Royal Society for the Protection of Birds (Kraliyet Kuş Korumacılığı Derneği
– İngiltere’deki BirdLife) ve Nature and Biodiversity Conservation Union (Doğa ve Biyolojik
Çeşitliliğin Korunması Birliği– Almanya’daki BirdLife)’ın finansal desteği ile. BirdLife Cyprus
izleme programı Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında ve İngiliz Egemen Üs Bölgelerinde
gerçekleştirilşmektedir.104

n Committee Against Bird Slaughter  (Kuşların Katline Karşı Komite– Komitee gegen den
Vogelmord e.V.): Foundation Pro Biodiversity (SPA – Stiftung Pro Artenvielfalt) ve FoE Cyprus
(Dünya Dostları Kıbrıs) desteği ile. Komite kuşları koruma kampları Kıbrıs Cumhuriyeti
topraklarında ve İngiliz Egemen Üs Bölgelerinde ve BM Ara Bölgesi’nde uygulanmaktadır.105

n Kuşkor- Kuşları ve Doğayı Koruma Cemiyeti, Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan ve Kuşların
Katledilmesine Karşı Komite ile iş birliği içerisinde yasadışı kuş avına karşı mücadele eden
çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü.106

Yasadışı, seçici olmayan ve büyük ölçekli kuş avına karşı tüm bu kampanyalar profesyonel
çalışanlar ve hem yerel hem de bazı AB üye devletlerinden gelen gönüllü/aktivistler tarafından
düzenlenmektedir. Bu kampanyalar, bilgi paylaşımı, ortak saha çalışmaları ve personelin
eğitimini kapsayan önemli çevresel işbirliklerini teşkil ederler. Bu işbirlikleri çevre alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, İngiliz Egemen Üslerinde,
BM Ara Bölge’de ve Kıbrıs’ın kuzeyinde yasaların korumakla sorumlu görevlileri içerir. Bu grup
mücadelesi, adadaki yasadışı kuş avı faaliyetinin boyutlarını gözler önüne sermeye yardımcı
olmaktadır. 

Foundation Pro Biodiversity desteği ile Kuşların Katledilmesine Karşı Komite tarafından
yayınlanan “Saha Raporu Kış 2014/2015 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Kuşları Koruma Kampı”nda
da not edildiği gibi: 

Birleşmiş Milletler Polisi (UNPOL) Kuşların Katledilmesine Karşı Komite’nin Kıbrıs’ta Yasadışı
Kuş Avı ile ilgili Politika Danışmanı ile BirdLife Cyprus Yasadışı Kuş Avlama Sorumlusunu bu yıl
üçüncü kez UNPOL görevlilerinin göreve başlama kursuna davet etti. Bunun amacı, onlara

103 BirdLife Cyprus. homepage > science & Conservation > Campaign against illegal bird trapping. Erişim:
https://birdlifecyprus.org/campaign-against-illegal-bird-trapping

104 BirdLife Cyprus. homepage > science & Conservation > Campaign against illegal bird trapping > surveillance programme.
Erişim:  https://birdlifecyprus.org/surveillance-programme

105 Committee Against Bird Slaughter (CABS). homepage > actions and projects > Cyprus > bird protection Camps. Erişim:
https://www.komitee.de/en/actions-and-projects/cyprus/bird-protection-camps

106 Kuşkor – The Society for the Protection of Birds and Nature. homepage > latest news, articles and announcements > illegal
hunting in north Cyprus 2017. Erişim:  http://www.kuskor.org/news-detail.php?lang=en&newsId=55
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Kıbrıs’taki ötücü kuş avının kapsam ve parametrelerini anlatmak ve bu ağır yaban hayatı suçuna
karşı BM gözetimindeki Ara Bölge’de mücadele etmelerine yardım etmekti. Kısmen bu eğitim
çalışmaları sonucunda, UNPOL çalışanları artık Kıbrıs’taki yasadışı kuş avı sorununu daha iyi
anlamaktadır ve kendi yetki alanlarına giren bölgelerde uygun önlemleri almaktadırlar. Bu kış
UNPOL, Kıbrıs Polisi’nin Kuş Avı ile Mücadele Birimi ve Av ve Yaban Hayvanları Hizmetleri, BM
gözetimindeki Ara Bölgede 4. Sektörde ortak bir operasyon gerçekleştirdi ve bir ötücü kuş avı
yapan bir kişinin cezalandırılmasını sağladı.107

kıbrıs’taki önemli kuş alanları: BirdLife Cyprus ve Kuşkor arasındaki iş birliği tüm Kıbrıs’taki
önemli kuş alanlarının belirlenmesi için hayatidir. Adadaki kuş türlerinin nüfusu ve dağılımı ile
ilgili bilgimiz tüm ada ile ilgili bilginin verinin olmaması durumunda eksik olurdu.108

deniz kaplumbağasını koruma: Kıbrıs, AB’de bulunan ve Habitat Direktifi EK II’de öncelikli
tür olarak yer alan iki deniz kaplumbağası türünün korunması için kilit bir yerdir. Bu türler
‘loggerhead’ kağlumbağa (Caretta caretta) ve yeşil kaplumbağadır (Chelonia mydas). Kıbrıs
Caretta Caretta’ların AB’deki en büyük yumurtlama alanlarından biridir (Yunanistan ve daha
az ölçekte İtalya ile birlikte). Yeşil Kaplumbağa ise sadece Kıbrıs’ta yumurtlamaktadır (ve
Akdeniz’de Türkiye’de). Her iki tür deniz kaplumbağası da Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 1970 yılından
beri Balıkçlılık Yasası (Fasıl 135) ile korunmaktadır. 1976 ve 1977 yılları arasında, deniz
kaplumbağalarının yumurtladığı sahillerin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. 1978 yılında Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından Deniz Kaplumbağası
Koruma Programı resmi olarak yürürlüğe konmuştur.109 Yetkili makamlar ve çevre alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri veri toplayıp yayınlamaya başlamadan önce - ki her iki
tarafta da deniz kaplumbağası koruma projelerinin yapılmasına da ön ayak olmuşlardır -
adadaki yumurtlamanın boyutları hakkında pek bir bilgimiz yoktu.110 Bildiğimiz anlamda bir
bilgi paylaşımı olmasa da, her iki taraftaki çevreciler, birlikte çalışmaya başlamışlardır. Örneğin,

107 Committee Against Bird Slaughter (CABS - Komitee gegen den Vogelmord e.V.) & Foundation Pro Biodiversity (SPA –
Stiftung Pro Artenvielfalt). field report: winter 2014/2015 bird protection Camp, republic of Cyprus, 21 January – 1 february
2015. Bonn & Bielefeld, Germany, Thursday, 26 March 2015, p. 12.

108 BirdLife Cyprus. homepage > science & Conservation > habitats & ibas. Erişim: https://birdlifecyprus.org/habitats-ibas
Kuşkor – The Society for the Protection of Birds and Nature. homepage > birds of Cyprus > important bird areas. Erişim:
http://www.kuskor.org/bird_watching.php?lang=en

109 Department of Fisheries and Marine Research – Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment – Republic
of Cyprus. homepage > press room > publications > marine environment section > turtles and turtle Conservation. Erişim:
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/3A83645E42F28B5342257FF5002D02E8/$file/TURTLES.pdf?OpenEle
ment

110 LIFE Euro Turtles. homepage. Croatian Natural History Museum – Hrvatski prirodoslovni muzej – Blue World Institute –
University of Cyprus Oceanography Centre – Department of Fisheries and Marine Research Ministry of Agriculture, Rural
Development and Environment Republic of Cyprus – Archelon, the Sea Turtle Protection Society of Greece – WWF Italia
Onlus Area Conservazione – Sapienza University of Rome Department of Biology and Biotechnologies “Charles Darwin”
– Nature Trust Malta – University of Primorska Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies.
Erişim: http://www.euroturtles.eu/
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Kıbrıs Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Cyprus Wildlife Society (Kıbrıs Doğal Hayat Cemiyeti)
ve Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Society for the Protection of Turtles (SPOT)
(Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) birlikte çalışmaktadır.  Bu gruplar bilgi paylaşmakta ve
bilimsel makalelerin yayınlanmasında iş birliği yapmaktadır. Bu da adadaki deniz
kaplumbağalarının korunması durumu ile ilgili daha entegre bir yaklaşıma ve bütünlüklü bir
anlayışa olanak sağlamaktadır.111

akkuyu nükleer Güç santraline karşı koalisyonlar: Bu, Türkiye’nin Mersin ilinde Büyükçeli
Akkuyu’da yapılmakta olan nükleer bir güç santralidir.  Akkuyu Koyu, Karpaz Yarımadası’ndan
sadece 180 km ve Lefkoşa’dan yaklaşık 300 km uzaklıktadır.  Bu Türkiye’nin ilk nükleer güç
santrali olacak ve boyutu, işin ciddiyeti ve söz konusu çevresel konuların sınır-ötesi doğası
nedeniyle hem uluslararası hem de iki-toplumlu düzeyde çevre alanına faaliyet gösteren sivil
toplum örgütlerinin bir araya gelmesine neden olmuştur.  Örneğin Mayıs 2010’da, Dünya
Dostları Avrupa, Yeşilbarış Akdeniz ve Yeşilbarış Yunanistan ortak bir basın açıklaması
yayınlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapılmasını protesto etmişlerdir.112 Nisan 2011’de
Dünya Dostları Kıbrıs ve EcoPeace Middle East (Orta Doğu’da çevresel barış-kuruculuğu
alanında aktif bir örgüt) ortak bir basın açıklaması yayınlayarak “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da
nükleerden arınmış bir alan” talep etmişlerdir.113 İki-Toplumlu düzeyde, Nisan 2018’de Kıbrıslı
Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Lokmacı geçiş kapısında bir insan zinciri yaparak Türkiye’de Akkuyu
Nükleer Santraline karşı çıkmışlardır.  40’dan fazla siyasi parti, çevre örgütü ve sendikanın yanı
sıra bilimsel ve teknik örgütleri temsil eden kalabalık gaz maskeleri takarak ellerinde mumlar
tuttular ve nükleersiz bir akdeniz ve nükleersiz bir hayat talep eden posterler taşıdılar.114

Bu birkaç yıldır Çernobil kazasının yıldönümünde tekrarlanan bir etkinlik haline geldi. Ancak
organizatörlerin kompozisyonu her seferinde aynı değildir.    

Hands-on Famagusta Projesi:115 Bu proje Mağusa’nın geleceği üzerinde tartışmak için
katılımcı şehir tasarlama sürecini kullanmaktadır. Mağusalı insanlar için “ortak şehirli bir
geleceği” tasavvurunu kolaylaştırmak için internet üzerinden bir platform kurmuştur. Proje

111 Tikochinski Y, Bradshaw P, Mastrogiacomo A, et al. (2018). Mitochondrial DNA short tandem repeats unveil hidden
population structuring and migration routes of an endangered marine turtle. aquatic Conservation: marine and
freshwater ecosystems. 28(4): 788–797. Erişim: https://doi.org/10.1002/aqc.2908.

112 Friends of the Earth Cyprus, Friends of the Earth Europe, Greenpeace Greece & Greenpeace Mediterranean (21/5/2010).
press release – akkuyu: the awaken nuclear nightmare of the eastern mediterranean! Erişim:
http://foecyprus.weebly.com/uploads/4/1/1/1/411132/25-05-10_pr_en_-_akkuyu_neclear_power.pdf

113 Friends of the Earth Cyprus & EcoPeace Middle East (11/4/2018). Press release –we demand a nuclear free Zone in the
eastern mediterranean and the middle east! Erişim:  http://foecyprus.weebly.com/uploads/4/1/1/1/411132/11-04-
11_pr_en_-_nuclear_free_zone_eastern_mediterranean_and_middle_east.pdf

114 Cyprus mail (27/4/2018). Bicommunal action against nuclear power plant held in Nicosia. Erişim:
https://cyprus-mail.com/2018/04/27/bicommunal-action-nuclear-power-plant-held-nicosia/

115 Hands-on Famagusta. homepage. Erişim: http://handsonfamagusta.org/about-the-project
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“çatışmalı gruplar arasında ortak bir payda bulmaya katkı koyar ve modern kentsel çevrelerin
planlanmasını destekler.” Proje Kıbrıs Üniversitesi’ndeki Laboratory of Urbanism (Şehircilik
Laboratuvarı) (LU2CY), Imaginary Famagusta (Hayali Mağusa), ve ALA/Stratis iş birliğinde
uygulanmaktadır. 

We need to talk about our Coastline Projesi (kıyı şeridimiz Hakkında konuşmalıyız):116

Her ne kadar bu proje çevre koruma ile ilgili görünmese de, birçok açıdan bağlantılıdır.  Örneğin,
“Birleşik Mağusa ile ilgili vizyonlar” internet platformundaki tartışmalı konulardan biri kamuya
açık kıyıların olması potansiyelidir. Dahası, yine bu proje altında “adanın yeniden birleşmesine
doğru, uzlaşmak için bir araç olarak Kıbrıs’ın kıyılarını kullanmak” fikri ile bir çalıştay ve sergi
düzenlendi. Bu, farklı disiplinlerden profesyonellerin bilgiyi sunmak için yenilikçi ve ilginç
yöntemler (ör. hands-on famagusta projesi tarafından yaratılan haritada Kıbrıs’ın kıyıları doğrusal
olarak uzatılmış bu da Kıbrıs’ın kıyı şeridini117 kuzey ve güney alanlarına ayıran hayali sınırın
yok olmasını sağlamıştı) bulmak için birlikte çalışmasına olanak sağladı. (Şekil 8). 

116 The Hands-on Famagusta. facebook page event. Erişim:
https://www.facebook.com/events/796983973798402/permalink/809318612564938/

117 Hands-on Famagusta. official facebook page - video: unfolding the Cypriot Coastline. Erişim:
https://www.facebook.com/handsonfamagusta/videos/1206756166101608/

şekil 8:  Hands-on Famagusta ve We need to talk about our Coastline projeleri kapsamında hazırlanan
Unfolding the Cypriot Coastline isimli kısa animasyon videosundan ekran görüntüsü.
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Ecopolis Festivali:118 Bu festival ilk olarak Temmuz 2018’de “Lefkoşa sokaklarında, meydanlarında
ve banklarında yaşanan sosyal gerginliği ortaya çıkarmak, buna meydan okumak ve yeniden
düzenlemek” hedefiyle düzenlendi. Bunun yanı sıra şehrin ekolojisi ile ilgili konularda tartışmayı
teşvik eden etkinlikler ve gerçekleştirildi. Festivalin ikinci günü adanın her yerinden yurttaş
girişimleri biraraya geldi; bunlar adanın doğal ve kültürel mirasının korunması, kamusal alanlara
erişim, konut edinme hakkı vs. gibi konulara odaklandılar. Katılımcılar farklı girişimlerin nasıl
biraraya gelebileceğini, bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşabileceğini tartışırken ve geleceğe
yönelik fikirler üretirken, tüm diğer girişimlerden de haberdar oldular 

118 Ecopolis Festival. official facebook page event. Erişim: https://www.facebook.com/events/588552871523001/
Cyprus Tourist Organisation - Ministry of Commerce, Industry, Tourism and Energy – Republic of Cyprus. homepage >
events > ecopolis festival. Erişim: 
http://www.visitcyprus.com/index.php/en/events-3/icalrepeat.detail/2018/07/25/3060/-/ecopolis-festival
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GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER

ara bölge barış Parkı
Ara Bölge’yi bir Barış Parkı’na dönüştürme fikrini ilk olarak dile getirenlerden biri İsviçreli mimar
ve şehir plancısı Anna Grichting oldu. Annan Planı’ndan iki yıl sonra ara bölgelere çok büyük
ilgi duyan ve ara bölgelerin uzlaştırma potansiyeline inanan Grichting, bu olasılığı araştırmak
için bir proje yaptı. 

“From a Deep Wound to a Beautiful Scar: The Cyprus GreenLinescapes Laboratory,” (Derin
bir Yaradan Güzel bir İze: Kıbrıs GreenLinescapes Laboratuvarı) isimli yayınında, Grichting şunu
belirtti: “Proje ve araştırma Kıbrıs’taki Ara Bölgenin nasıl askeri bir bölme çizgisinden kültürel ve
biyolojik çeşitliliğin olduğu anıtsal bir alana dönüştürülebileceğini inceler. Bu dönüştürme
süreci, iki taraftaki toplumların ortak bir barışçıl ve sürdürülebilir gelecek vizyonu çerçevesinde
bir araya geleceği bir süreç olmalıdır. Çalışma üç sanatsal yolla - bir film, modeller ve haritalar
- sunulan kavramsal yaklaşım üzerinden anlatılan üç bölüme ayrılmıştır.”119

Grichting’in projesi birkaç başka iki-toplumlu ekolojik girişimle (örneğin 2007’de Kıbrıs Çevre
Paydaş Forumu’nun kuruluşu) paralel olarak başlamıştı. Bunlardan biri 18 uzmandan (Kıbrıslı
Rum ve Kıbrıslı Türk) oluşan bir ekibin Ara Bölge’deki bitki, fungus, memeliler, kuşlar,
sürüngenler, amfibiler ve omurgasızlar üzerinde ekolojik bir temel değerlendirme çalışması
yaptığı UNDP-finansmanlı proje idi. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, çalışma o zamana
kadar bilinmez ve adanın geriye kalanından kopuk bir alan olan yerle ilgili önemli yeni bilgiler
ortaya çıkardı. Bunun yanında ada için yeni ortak çevresel ve kültürel bir mirasın varlığı 
ortaya çıktı. 

Bir dizi çalıştay ve mülakatın ardından Grichting Ara Bölge için “çok-katmanlı ve birçok
ekolojik ve kültürel ortam ölçeğinde işlev gösterecek” bir vizyon geliştirdi. Grichting şöyle
devam etti: 

Yeşil Hat için hazırlanacak bir Çevresel Master Plan, su kirliliği, su kıtlığı, kıyı degradasyonu
ve yaban habitatların azalması gibi şu anda Kıbrıs adasının karşı karşıya olduğu çevresel
sorunları ele almalıdır. Aynı zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2004’te AB’ye üye olmasının
ardından uygulamak zorunda olduğu Avrupa Birliği’nin çevre ile ilgili düzenlemelerini dikkate
almalıdır.  Bu planın temelleri Ara Bölge’de spontane şekilde evrilen doğa ve çevrenin bu kalıcı
bölünme karşısındaki dayanıklılığı üzerine kurulmalıdır. Plan, bu negatif alandaki pozitif

119 Grichting, Solder, A. (2012). from a deep wound to a beautiful scar: the Cyprus green linescapes laboratory.
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gelişmeleri korumayı amaçlamalıdır [...] Ara Bölge’deki BM devriye yolu, Yeşil Hat’taki çeşitli
kültürel ve ekolojik ortamları birbirine bağlayacak anıtsal bir bisiklet ve yaya yoluna dönüşecek
ve projenin omurgası olacaktır. Bu vizyonun yaratılması ve uygulanması her iki taraftan
paydaşlar ve sivil toplumun katılımı ile olacak ve halihazırda var olan çevre girişimleri ve iş
birliklerini de içine alarak koordine edecektir.  Doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının
yanı sıra, plan aynı zamanda anlatıda da bir değişiklik yaparak anlatıyı çatışmalı arazi hakları
ve itirazlarından çevreyi korumak gibi ortak bir konuya kaydıracaktır. Bu da bölünmüş
toplulukların yeniden entegrasyonuna katkı yapacaktır. Yeniden yapılanma ve uzlaşma
sürecinin omurgası görevi görerek yenilikçi çevre düzenleme ve kentsel tasarımlarına fırsat
verebilir ve psikolojik mesafeyi aşmak için faaliyet gösterecek yeni kurumlara ev sahipliği
yapabilir. 

120 a.g.e.

şekil 9:  Grichting’in öngördüğü şekliyle Kıbrıs’taki Ara Bölge için çevresel bir master plan.120

Grichting’in önerisini takip ederek ve buna paralel şekilde Gücel ve ark. (2008), Ara Bölge’nin
biyolojik çeşitliliği ile ilgili öncü bir çalışmada, farklı habitat türlerinin bulunduğu (nehir, kıyı,
ekilebilir arazi dahil) sekiz çalışma alanı belirledi. Buralarda:

n Temel hayvanlar ve bitkilerle ilgili araştırma ayda bir yapılmaktaydı;
n Çiçek açma dönemlerinde bitkiler toplanarak tür seviyelerine kadar tanımlanmaktaydı;
n Büyük memeli hayvan araştırmaları kızılötesi tespit sistem kameraları ile yapılmaktaydı;
n Küçük memeli hayvanlar canlı tuzak ve yarasa detektörleri ile izlenmekteydi;
n Temel kuş araştırmaları, hatların kesitini çıkarma yoluyla yapılmaktaydı;
n Amfibiler ve sürüngenler görsel incelemeler ile belirlenmekteydi; ve
n Omurgasızları yakalamak için çukur tuzaklar ve ağla tarama kullanılmaktaydı. 
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Bu proje, daha doğrusu sonuçları, hedef tür ve habitatlar için koruma planlamasına yardımcı

olabileceği gibi gelecekte Kıbrıs’ta ortak biyolojik çeşitlilik çalışmaları için temel teşkil edebilir.

Aslında ikincisi olmuştur, yukarıda 4. bölümde anlatıldığı gibi ekip arasındaki iş birliği gerçekten

de devam etti ve bunu başka iş birlikleri takip etti.  Bu çalışmanın (ve sonrasında yapılan diğer

çalışmaların) Ara Bölge için yeni bir maddesellik ortaya çıkarmak ve şekillendirmek için bilimsel

temelleri ortaya koyacak potansiyeli vardır. 

Aslında bu öneri yeni değildir.  2012 yılında Dünya Vahşi Yaşamı Koruma Günü vesilesi ile

yayınladığı bir bildiride Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu Kıbrıs’taki askersizleştirilmiş ara bölgenin

bir Barış Parkına dönüştürülmesi çağrısı yaptı. Bu çağrıyı Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu

sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Ara Bölgeyi “Kıbrıs muflonu gibi simgesel memelilerin yanı

sıra sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan de fakto bir yaban hayatı cenneti” olarak

belirleyen akademik araştırma ile ilişkilendirdi. CESF bunun iki toplumlu bir öncelik olması

gerektiğini vurguladı.121 2015’te benzeri bir öneri (detaylı bir açıklaması olmaksızın) Haziran

ayında ortaya konan güven yaratıcı önlemler (GYÖ) listesinde de yer aldı.  Öneride, “ara bölgede

bir barış parkının, pazarın veya endüstriyel bir alanın kurulması” vardı. Bu öneriye ek geçiş

noktalarının açılması, ateşkes hattındaki askeri güçlerin azaltılması olasılığı ve ticaret imkanlarının

genişletilmesi eşlik ediyordu.122

Constantinou ve Eftychiou tarafından gerçekleştirilen ve Ara Bölge’ye sosyo-ekolojik bir

mekân olarak bakan araştırmaya göre, bu eş-yönetim çoğunlukla BM’nin yardımı ile belli

zamanlarda resmi iş birliği halini almış ve hükümet seviyesinde anlaşmalar yapılmıştır.   Ancak

bazen ve daha başarılı şekilde, bu girişimler yerel düzeyde sivil ve köyler-arası ağlar üzerinden

gerçekleştirilmiştir. BM bunları bürokratikleşme ve UNFICYP’in varlığı ile bozmamaya dikkat

etmektedir.123

akamas, aya İrini ve karpaz yarımadalarında unEsCo biyosfer sahası 
‘Biyosfer Sahası’ terimi korunan alanlar ağına verilen uluslararası olarak tanınmış bir isimdir ve

UNESCO man and biosphere programme’ı (insan ve biyosfer programı) altındadır.  UNESCO

Biyosfer Sahaları “kara, deniz ve kıyı ekosistemleri içeren bölgelerdir. Her saha biyolojik

çeşitliliğin korunmasını bunun sürdürülebilir kullanımı ile dengeleyecek çözümler teşvik eder.

Buna ek olarak, bunlar ‘Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi için Bilim Alanları’dır yani “çatışmanın

121 Stockwatch. (26/11/2012). Cesf: turning the green line into a peace park – a bicommunal priority. Erişim:
https://www.stockwatch.com.cy/en/article/emporika-nea/cesf-turning-green-line-peace-park-bicommunal-priority

122 Christou, Jean (4/6/2015). Reduction of military forces, buffer-zone ‘peace park’ included on CBM list. Cyprus mail. Erişim:
https://cyprus-mail.com/2015/06/04/reduction-of-military-forces-buffer-zone-peace-park-included-on-cbm-list/

123 Constantinou, C.M. and Eftychiou, E. (2014). the Cyprus buffer Zone as a socio-ecological landscape. A Satoyama Initiative
Report. Erişim: https://satoyama-initiative.org/the-cyprus-buffer-zone-as-a-socio-ecological-landscape/
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engellenmesi ve biyolojik çeşitliliğin yönetilmesi de dahil sosyal ve ekolojik sistemler arasındaki

değişimleri ve etkileşimleri anlamak için disiplinler-arası yaklaşımların test edildiği yerlerdir.”124

Bunun gibi alanlar ulusal hükümetler tarafından saptanır edilir, uluslararası olarak tanınmış bir

statüsü vardır, ve içinde bulundukları devletin egemen yetki alanındadır. 

Biyosfer Sahaları üç birbirini tamamlayan ve karşılıklı güçlendiren işlevi yerine getirmeyi

hedefleyen üç birbiri içine geçmiş bölgeden oluşur:

n Temel alan(lar): Bu katı şekilde korunan bir ekosistemdir ve bölgenin, ekosistemin, türlerin

ve genetik varyasyonların korunmasına katkıda bulunur;
n Ara bölge: Bu temel alan(ları) çevreler veya bitişiğinde bulunur ve bilimsel araştırma,

izleme ve eğitime katkı yapacak ekolojik uygulamalarla uyumlu aktivitelerde kullanılır; 
n Geçiş alanı: Bu, sahada en fazla faaliyete izin verilen alandır. Burada sosyo-kültürel ve ekolojik

olarak sürdürülebilir ekonomik ve insani kalkınma teşvik edilir.125

Dolayısıyla, UNESCO Biyosfer Sahası bir taraftan doğal ve kültürel mirası korumayı teşvik

etmeyi amaçlarken diğer taraftan da yerel nüfusun refahını temin etmeyi amaçlar.  Bir UNESCO

Biyosfer Sahası yaratmak - mesela Akamas, Aya İrini ve Karpaz yarımadalarında UNESCO Biyosfer

Sahaları yaratmak - ekonomik kaygılardan ve siyasi komplikasyonlardan dolayı kuşkusuz zor bir

iştir. Bununla birlikte, böyle bir olasılığın potansiyelinin dikkate alınması gerektiğine inanmaktayız.

Yukarıda anlatıldığı gibi Geniş Prespa Alanı’nın korunması iyi bir paralel örnek çalışma olabilir.

Bu üç yarımadada Natura 2000 veya potansiyel Natura 2000 alanlarının bulunuyor olması bu

bölgelerin ‘temel alan’ olarak ilan edilebileceği anlamına gelir. Ara bölge ve geçiş bölgesinin

nasıl kullanılabileceğini araştırmak için de ek çalışmalar yapılabilir.  Akamas Yarımadasında bir

Biyosfer Sahası yaratılmasını tavsiye eden bir rapor daha 1995 yılında hazırlanıp yayınlanmıştı;

ne yazık ki UNDP, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu kapsamlı raporda

yer alan vizyon hiçbir zaman gerçekleştirilmedi. Ekolojik önemlerinin yanı sıra, bu üç yarımada

adanın en büyük topluluklarından üçüne ev sahipliği yapmaktadır ve dolayısıyla farklı

topluluklarla bağlantılı ekolojik ve kültürel önemi vurgulamak konusunda önemli bir rol

oynayabilir.  Akamas ve Karpaz Yarımadaları karışıktır ve hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk

toplumunun yaşadığı bir yerdir. Aya İrini Yarımadası coğrafi olarak Maronit topluluğunun

yaşadığı bölgededir. 

124 United Nations Educational. Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). homepage > natural sciences > environment
> ecological sciences > biosphere reserves. Erişim:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/

125 a.g.e.
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varisheia’da ekolojik çalışmalar için iki-toplumlu bir merkez
Ara Bölge’de bulunan terkedilmiş Varisheia köyünde ekolojik çalışmalar için iki toplumlu bir

merkezin kurulması önerisi Kıbrıs Ara Bölgesinde bir Barış Parkı kurulması fikrinden doğan bir

başka öneridir.  Varisheia, Trodos dağlarının kuzey eteklerinde Dillirga bölgesinde küçük bir

köydür.  Yeşil Hattın kuzey tarafındadır ve Kıbrıslı Rum sakinleri tarafından 1974’teki bölünmenin

ardından terkedilmiştir; şimdi 44 yıl sonra köy doğa tarafından ele geçirilmiştir ve endemik bir

yaban koyunu olan Kıbrıs muflonu (ovis orientalis ophion) orayı kendisine yuva edinmiştir.  Kıbrıs

muflonu adadaki en büyük kara yaban memelisidir ve Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması

için Uluslararası Birlik (IUCN)’in nesli tükenmekte olan türler kırmızı listesinde Akdeniz

bölgesinde nesli tükenmekte olan tür olarak yer almaktadır.126

Ara Bölge’deki izole alan Kıbrıs muflonunun son zamanlardaki çoğalma trendinde çok

önemlidir.  Kıbrıs muflonu 1930lu ve 1940lı yıllarda aşırı avlanma / kaçak avlanma ve çiftlik

hayvanları ile rekabetten ötürü ciddi bir tehdit altındaydı ve nesli tükenmek üzereydi.

Constantinou ve Eftychiou127 tarafından yapılan mülakatlara göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu

türün üremesini sağlamak ve korumak için geliştirdiği programlar eğer Ara Bölge olmasaydı bu

kadar başarılı olmazdı. Bunun birkaç nedeni var: Ara Bölge’de insan faaliyeti yoktur, habitat

bölünmesi asgari düzeydedir, yaban hayatı koridorları vardır ve korunmuş olan açık arazi otlak

habitatı, ve tepeler gibi unsurlar türün yaşaması için önemli rol oynamıştır.  Ara Bölge’nin ve

Varisheia bölgesinin türün yaşaması için ne kadar önemli olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti Orman

Dairesi ve Av ve Yaban Hayvanları Hizmetleri’nin hazırladığı Muflon Yönetim Planı’nda yer alan

haritada da görülmektedir.  “Kıbrıs’taki Ara Bölge’nin birçok tür için de fakto bir sığınak haline

geldiği” genel kabul görmektedir.128 “Varisheia ise tür açısından en zengin yerdir.”129

126 E. Hadjisterkotis. 2001. The Cyprus Mouflon, a Threatened Species in a Biodiversity “Hotspot” Area, in Nahlik A. and Walter
Uloth (eds.), proceedings of the international mouflon symposium, Sopron, Hungary, pp. 71-81. Erişim:
https://www.researchgate.net/publication/259740139_The_Cyprus_mouflon_a_threatened_species_in_a_biodivers
ity_hotspot_area

127 Constantinou, C.M. and Eftychiou, E. (2014). the Cyprus buffer Zone as a socio-ecological landscape. A Satoyama Initiative
Report. Erişim: https://satoyama-initiative.org/the-cyprus-buffer-zone-as-a-socio-ecological-landscape/

128 Jarraud, N. (2008). hawks, doves and wild sheep. development and transition, Newsletter United Nations Development
Program (UNDP) and the London School of Economic and Political Science (LSE), April 2008, Issue 9, p.10.

129 Soyumert, A. and Gücel, S. (2010). Camera –trapping for large and medium-sized mammals in the buffer zone of Cyprus.
top biodiversity 2010 Conference proceedings, Larnaca: Intercollege, pp. 145-152.
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şekil 10:  baf ormanı’ndaki Kıbrıs muflonunun nüfus yoğunluğunun dağılımını gösteren harita. Kırmızı
renk ne kadar koyu ise yoğunluk o kadar yüksektir.130

Terkedilmiş Varisheia köyünde iki-toplumlu bir ekolojik çalışma merkezi kurma önerisi (Şekil
11) gerçekleştirilebilir bir öneridir çünkü köy nispeten küçüktür ve ekolojik olarak restore
edilebilecek birkaç geleneksel stilde ev vardır.  Şu an terkedilmiş olsa da, böyle bir girişim yasal
mal sahipleri ve yerel yönetiminin rızasını gerektirir.  Varisheia köyünün eski sakinleri ile katılımcı
bir danışma süreci çok önemlidir çünkü onların projeye desteği hayatidir. 

Eğer Varisheia’da iki-toplumlu bir ekolojik çalışmalar merkezi kurulursa, odağında doğa ve
yaban hayatın korunması ile ilgili bilimsel araştırmalar, izleme ve eğitim faaliyetleri olmalıdır.
Proje Natura 2000 alanının yönetilmesi ile doğrudan bağlantılı veya ilişikli olmayabilir ama
kendi başına eya başka plan veya projelerle birlikte burası için önemli bir etkisi olur.  Bölgenin
ekolojisinin hassas durumu dikkate alındığında, alanın koruma hedefleri uyarınca bölgeye
etkisi ile ilgili Uygun Değerlendirme ve ÇED’e tabi olacaktır. Önerilen projenin çevresel açıdan
yetkilendirilmesi için önemli bazı koşullar yeni yolların, altyapının ve yapıların inşa edilmemesinin
yanı sıra var olan geleneksel binaların restorasyonunun ötesinde herhangi bir arazi veya toprak
kullanımından kaçınılması olacaktır.  

130 Sfougaris, A. (2011). management plan for the Cypriot mouflon (ovis orientalis ophion). edition of the project “preparation
of an integrated management plan for the pafos forest”. March 2011. Nicosia, Department of Forests, p. 67.
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şekil 11:  ara bölge’deki terkedilmiş ve doğa tarafından ele geçirilmiş Varisheia köyünün fotoğrafı 131

İki-toplumlu projelere iyi bir örnek Home for Cooperation,132 (Dayanışma Evi)dir. Dayanışma
Evi, European Economic Area Grants’ın (Avrupa Ekonomik Bölge Hibeleri) ve Norway Grants’ın
(Norveç Hibeleri) (ana sponsorları Norveç, İzlanda ve Lihtenşteyn’dir) 2003’te kurulan iki-
toplumlu bir STÖ olan Tarihse Diyalog ve Araştırma Derneği’ne (AHDR) yaptığı finansal destek
ile, kapılarını 6 Mayıs 2011’de açtı. AHDR Kıbrıs’ın tarihini tarafsız bir şekilde öğretmekle ilgilenen
bazı eğitimci ve araştırmacıların girişimi ile kuruldu.  Bu hedefe ulaşabilmek için hükümet-dışı,
kar-amaçlı olmayan, çok-toplumlu bir örgüt kurma ihtiyacını duydular. Birkaç yıl işlev
gösterdikten sonra AHDR Ara Bölge’de toplumlararası bir eğitim merkezi kurmaya karar verdi.
Bu yıkık dökük bir binayı merkez olarak restore etmek için kullanılan yukarıda bahsedilen
finansal destek sayesinde mümkün oldu.  Bu alan dışarıdan finanse edilen projelerden gelen
hibeler ve Home Cafe’den elde ettiği gelir ile bugün hala açıktır.  Varisheia’da ekolojik çalışmalar
için iki-toplumlu bir merkez de kendi kendini çevirebilir duruma gelebilir. Örneğin hükümetler-
arası projelerden finansman alabileceği gibi, iki toplumlu merkezi ve sunduğu imkanları 
saha gezileri ve ziyaretler için kullanmak isteyen okullardan, araştırma merkezlerinden ve
üniversitelerden para toplayabilir. 

131 Fotoğraf: Constantinou, C.M. and Eftychiou, E. (2014). the Cyprus buffer Zone as a socio-ecological landscape.
A Satoyama Initiative Report. Erişim: 
https://satoyama-initiative.org/the-cyprus-buffer-zone-as-a-socio-ecological-landscape/

132 Home for Cooperation. homepage. Erişim: http://www.home4cooperation.info/
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kıbrıs’ta ekolojik forum ve internet üzerinden bir platform 

kıbrıs’ta ekolojik forum 
Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu faaliyetlerine son verdikten sonra, ekoloji profesyonelleri arasındaki
iş birliği kişisel (sivil toplum örgütü veya kişi olarak) bazda devam etti.  Kıbrıs Çevre Paydaş
Forumu tecrübesi farklı şekillerde olumlu olmuştur - en önemlisi, Kıbrıs’taki ekoloji profesyonelleri
ilk defa bir araya gelerek ortak çevre konularını tartışma ve gelecek için fikir alışverişinde
bulunma fırsatını bulmuştur.  Dahası, bu platform katılımcılara bağlı oldukları standard yerlerin
dışında çalışma şansı vermiştir (Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu bağlantıları sayesinde New York’ta
CBD toplantısına katılma tecrübesini edinmişlerdir). Bu da onlara iki-toplumlu iş birliğinin ne
demek olabileceği ile ilgili yeni bir bakış açısı ve ufuk kazandırmıştır. 

İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin kurulması Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu’nun tam
kapasitesine ulaşamadan bitmesine neden oldu.  Forum’un bazı üyeleri Komite üyesi olarak
atandı. Diğerleri Komite’nin resmi yöneticilerle siyasi bağlantısı dolayısıyla katılmayı reddetti.
Aynı zamanda, siyasetin bu yeni platformun yapmak isteyeceği ‘gerçek işleri’ engelleyeceğini
düşündüler. 

İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin oynayabileceği önemli bir rol olduğunu inkar
etmeksizin, Kıbrıs’ta çevre konusunda iş birliği tarihi, adanın çevresel sorunları ile ilgili açık bir
diyaloğa ve çözüm üretilmesine fırsat verecek daha bağımsız bir platforma olan ihtiyacı ortaya
çıkarmıştır.  Dolayısıyla Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu gibi bir platformun yeniden kurulmasını
öneriyoruz. 

Böylesi bir platforma üyelik herkese açık olacaktır - hem örgütlere hem de bireylere- ve
çevre konularında (örneğin yapılan yeni bir araştırma ve yeni programların yanı sıra ortak çevre
kampanyaları ve iki toplumlu eylemler) bilgi paylaşımı/güncellemelerin yapılacağı (aylık) açık,
oturum tarzı genel toplantılar yapılacaktır.  Bu daha yüksek bir katılım ve katılımcılar arasında
daha büyük bir bilgi alışverişine yardımcı olabilir. 

Böyle bir platform bağımsız olacaktır. Yani örneğin Baş Müzakereci’nin Ofisi gibi (ki İki
Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin durumu budur) herhangi bir resmi hükümet dairesi ile
bağlantısı olmayacaktır.  İdeal olarak, bu platform bireylerin, bilim dünyasından temsilcilerin,
teknik odalardan üyelerin ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden
üyelerin katıldığı hükümet dışı bir girişim olacaktır. Böylesi bir platformun faaliyet gösterebilmesi
için gerekli olan finansal destek ve insan kaynağı için finansman gerekecektir ve iletişim ve
faaliyetlerin sürdürülebilmesi için bir sekretarya gerekli olacaktır.  Sekretarya aynı zamanda her
genel oturumun sonunda toplantının şeffaflığını temin etmek, ve tüm ilgili taraflar açısından
platformu görünür kılmak ve bağlantı kurmak bir bülten yayınlayacaktır. 

kıbrıs’taki ortak doğal ve kültürel miras için internet üzerinden bir platform 
Kıbrıs’taki ekolojik konularla ilgili bilgi paylaşımını amaçlayan internet üzerinden bir platformun
ikili bir odağının olması gerekir. Öncelikle platform adadaki çevre paydaşlarından oluşan bir
“Kim Kimdir” veri tabanı oluşturmayı hedeflemelidir. Bunun yanında Kıbrıs’ta çevre alanında
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faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin finansman fırsatları ile ilgili de bir veri tabanı
oluşturulmalıdır. Kıbrıs Çevre Paydaş Forumu’nun tematik grup 1’inin başlatmış olduğu gibi
çevresel eğitim fırsatlarının da belirlenmesi önemli olacaktır.  Bunlara ek olarak, tüm ilgili
tarafların bir diyalog başlatacakları ve bir tartışmaya katılabilecekleri açık internet üzerinden
açık bir forumu da içermelidir.  Diğer şeylerin yanı sıra böylesi bir internet üzerinde platform,
Kıbrıs’ta bağımsız çevre yurttaş bilimi projelerini ve uygulamalarını teşvik edecektir. Bu projeler
çok sayıda ve çok çeşitli odaklara sahip olabilir. Örneğin, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin
korunması (habitatlar, hayvanlar, bitkiler) veya ortamın haritalandırılması ve değerlendirilmesi
(hem doğal hem de tarihi ve geleneksel antropojenik de dahil kültürel açıdan).  

Böylesi bir internet üzerinden forum, bilgiye ulaşım fiziksel bir toplantıya katılımı
gerektirmediğinden, ilgili konular ile ilgili daha geniş bir görünürlük sağlayacaktır.  Daha ileri
ve doğrudan tartışmaların yaşanmasına imkan ve zaman verecektir. 

İnternet üzerindeki bir forum gerçek fiziksel bir forumdan (bölüm 5.4.1 altında anlatıldığı
gibi) çok daha az eforla uygulanabilir.   Temel olarak gerekli olan bunu kuracak bir grup insandır.
Öncelikle tema ve format üzerinde anlaşmaları sonra da internet üzerinde forumu kurmaları
gerekir.  Bir kişinin/kurumun forumun sürekli bakımını üstlenmesi ve sunucu ve domain
ücretlerini ödemesi gerekecektir. 

İdeal olarak böylesi bir forumun bağımsız bireylerden oluşacak bir grup ve/veya kurumlar
tarafından çalıştırılması gerekir. Ancak kaynak (hem finansal hem insan) eksikliği böyle bir
girişimi engelleyebilir. 

doğal risklerin ortak haritalandırılması
Tek başlarına veya özellikle de toplu olarak çevreye zarar verebilecek çeşitli faaliyetlerin 
ortak şekilde haritalandırılması potansiyel ve gerçek çevresel tehlikelerin farkında olmamızı
sağlar ve politika önlemleri önerilmesinin (ortak veya her iki taraf bireysel olarak) yolunu açar.
Düşünülebilecek haritalandırma/değerlendirmeler arasında nehir havzalarının ve/veya Baf
Ormanının (önemli bir kısmı Ara Bölge içerisindedir, küçük bir kısmı ise Kıbrıs Türk yönetimindedir)
entegre yönetimi, veya hatta Entegre Kıyı Bölgeleri Yönetim Planı vardır.  Eğer AB veya BM
böylesi bir öneriyi destekler ve bir grup bilim insanı ve/veya çevre alanında faaliyet gösteren
sivil toplum örgütüne bunu üstlenmesi için fon sağlarsa bu tarz bir projenin potansiyeli vardır. 
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ÇEVRE İÇİN 
BARIŞ-KURUCU POTANSİYEL 
İLE ÇALIŞMAK 

Her ne kadar Kıbrıs’ta doğanın korunması ile ilgili anlatı bölücü olsa da, bu rapor, gelecek için

çok büyük bir potansiyelin olduğunu vurgulamaktadır. Adada çevre alanında iş birliği için güçlü

temeller vardır ve bunlardan her iki taraf da öğrenebilir ve fayda sağlayabilir. Tarihsel bir gözden

geçirme ile, bu rapor, adadaki çevresel iş birliklerinin ana güçlü ve zayıf yanlarını ortaya

koymaktadır ve gelecek için bazı düşünceler ortaya atmaktadır. 

Bölüm 5’teki öneriler - bazıları diğerlerinden daha çok - uygulanabilirlik potansiyeli olan

önerilerdir.  İster Ara Bölge’de bir Barış Parkı’ndan, ister Natura 2000 alanları ağından, ister ada

çapında Biyosfer Sahaları’ndan, ister Ara Bölge içerisinde vahşi doğanın ortasında kurulacak

iki-toplumlu bir ekolojik çalışmalar merkezinden bahsedelim, bu önerilerin hepsi ortak doğal

geleceğimizi tasavvur etmemize yardımcı olabilir.  Ekolojik bir platform bir başka öneridir -

fikirleri olanlara ve iş birliği yapmak isteyenlere, paylaşmak istediği bilgileri olanlara ve hatta

koruma konusunda bir endişesi olanlara destek verebilecek bir platform. Bu öneriler farklı siyasi

hassasiyet seviyelerine sahiptir ve dolayısıyla bazıları diğerlerinden daha kolay hayata geçirilebilir. 

Son olarak, çevre sorunları tabiatları gereği sosyal sorunlardır, “insanların, tarihlerinin, yaşam

koşullarının, dünya ve gerçeklikle ilişkilerinin ve sosyal ve siyasi durumlarının sorunudur.” 133

Çevre alanındaki iş birliği potansiyelinin yüksek olmasının nedeninin çevrenin nötr (dolayısıyla

da apolitik) bir unsur olarak görülmesi olduğu yönünde bir algı vardır (BM ve bu raporda tarif

edilen diğer bazı girişimlere dahil olan aktörlerin paylaştığı gibi). Ancak belki de çevreyi,

korunması “siyasi” olarak tanımlanabilecek bir yerde sıkışmış bir unsur olarak görmek daha

133 Beck, U. (1986). World risk society as cosmopolitan society? Ecological questions in a framework of manufactured
uncertainties. theory, Culture and society, 13(4):1-32.
Brulle, R.J. (2000). agency, democracy and nature: the u.s. environmental movement from a Critical theory perspective.
Cambridge, MA & London, MIT Press, pp. 8-10 and 49-73.
Torgerson, D. (1999). the promise of green politics: environmentalism and the public sphere. Durham & London, Duke
University Press, pp. 159-168.
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büyük bir potansiyeli ortaya çıkaracaktır.   ‘Apolitik ekolojiler’ aslında tamamen politiktirler

çünkü açık bir şekilde ekolojik bozulmanın temel problemini göz ardı ederler.134

Eğer doğanın bir iş birliği unsuru olarak gerçek potansiyelini kullanabilirsek, belki öğrenecek

daha çok şey olur - özellikle de faaliyetlerini açıkça politik olarak kabul eden ve Kıbrıs sorununa

sürdürülebilir bir çözüm bulmak adına çok daha güçlü bağlar kurmayı becerebilen birçok yerel,

çevresel yurttaş girişimleri ve kampanyalarından. 

134 Robbins, P. (2012). political ecology, 2nd edition. West Sussex, Wiley-Blackwell.
Paulson, S. & Gezon ,L.L. (2005). political ecology across spaces, scales, and social groups. New Brunswick, New Jersey and
London, Rutgers University Press.
Metzger, J., Allmendinger, P. & Oosterlynck, S. (2015). planning against the political: democratic deficits in european
territorial governance. London & New York, Routledge.
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Çevre hem barış-kuruculuğu potansiyeline sahip, hem de çatışmayı daha da

kötüleştirme potansiyeline sahip bir unsur olarak değerlendirilir. Dolayısıyla

uluslararası çatışma ve barış-kuruculuğu ajandasında önemli bir konu haline

gelmiştir. Çevre, barış-kuruculuğu ve güvenlik alanlarında çalışan birçok

hükümetler-arası kuruluş, çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü, ve

araştırma ve savunuculuk kuruluşları vardır. Bu PCC raporu çevre ve çevrenin barış-

kurucu potansiyelini Kıbrıs adasında tarih boyunca yapılanlara bakarak ele

almaktadır ve çevre koruma alanında yardımcı olacak ve iki taraf arasında anlamlı

bir iş birliği kuracak sürdürülebilir bağlar bulmayı amaçlamaktadır. 1998 yılından

başlayarak bu rapor adada çevre alanında iş birliğinin nasıl sonuçlar yarattığını

incelemekte ve iş birliğinin farklı seviyelerde (resmi yönetim seviyesinden çevre

alanında çalışan örgütlere ve sivil topluma) nasıl başarısız veya başarılı olduğunu

anlamaya çalışmaktadır. Devamında bir Ara Bölge'de bir Barış Parkı, Natura 2000

alanlarından oluşan bir ağ ve ada çapında Biyosfer Sahaları, Ara Bölge'de vahşi

doğanın ortasında iki-toplumlu bir ekolojik çalışmalar merkezi ve iş birliği yapmak

isteyenler veya çevre alanında bilgi paylaşımında bulunmak isteyenlerin bir iletişim

aracı olarak kullanabileceği internet üzerinden bir ekolojik platform gibi bir dizi

öneri yapılmaktadır. Faaliyetlerini açıkça politik olarak kabul edenlerin Kıbrıs

sorununun sürdürülebilir çözümüne yönelik daha güçlü bağlar kurabildikleri

belirtilmektedir. Bunların, çevrenin barış-kurucu potansiyelinden daha uzun-vadeli,

sürdürülebilir fırsatlar yaratabilecekleri söylenmektedir. 
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