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GİRİŞ VE TARİHİ KAPSAM

Bölünmüş Kıbrıs’taki yüksek öğretim kurumları, toplumda ve ekonomide önemli bir rol
oynamaktadır. Son yirmi yıldır hem kuzey hem güney Kıbrıs’ta üniversitelerin
boyutlarında ve sayısında hızlı bir artış olmuştur.  Şu anda birkaç bin akademisyen, 40

üniversite ve kolejde çalışmaktadır. Ülkede 140,000’in üzerinde yerli ve yabancı öğrenci vardır.
Bu kurumların çoğu özeldir ve programlarının çoğunluğunda eğitim dili olarak İngilizceyi
kullanmaktadır. En yakın bağlantıları Yunanistan ve Türkiye olsa da, her iki taraftaki yüksek
öğretim kurumları sadece uluslararası öğrencileri cezbetmek anlamında değil, ağlar kurmak,
diğer üniversitelerle anlaşmalar yapmak, uluslararası konferanslara sponsor olmak veya
katılmak, öğrenci ve öğretmen değişimini teşvik etmek yoluyla ve imaj olarak da, aktif şekilde
uluslararası bir bakış açısını hayata geçirmektedir. Diğer taraftan, iki toplumdaki yüksek
öğretim kurumları arasında temas ve değişim çok düşük seviyededir.  

Tarihsel olarak, hem İngiliz koloni döneminde hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından
sonraki dönemde eğitimde işbirliği ve temas sınırlıydı. 1937’de İngiltere yönetimi döneminde
Güzelyurt’ta açılan Öğretmen Eğitim Koleji, Kıbrıs’taki ilk ve tek iki-toplumlu yüksek öğretim
kurumu idi; kolej hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere İngilizce dilinde iki yıllık
öğretmenlik eğitimi sunuyordu.1 Buradan mezun olanlar ilk öğretim öğretmeni olabiliyorlardı.
Okulun direktörleri İngiliz idi. Eğitimciler arasında ise İngilizlerin yanı sıra Kıbrıslı Rumlar ve
Kıbrıslı Türkler vardı.2 1930 yılında bir İngiliz üniversitesi kurma fikri ciddi ciddi tartışılmış olsa
da, bu okul İngiliz dönemindeki tek yüksek öğretim kurumu olarak kaldı (Persianis 2003). İlk
toplumlararası çatışmaların ardından, 1958 yılında kolej, birçok diğer iki toplumlu kurum ve
örgüt gibi, iki toplumluluk özelliğini kaybetti. Her bir toplum ya kendi dillerinde3 kendi
öğretmenlerini yetiştirmeye ya da Yunanistan ve Türkiye’den öğretmen getirmeye başladı.  

Yargıdaki son Kıbrıslı Türklerin de 1967 yılında ayrılması / ayrılmaya zorlanması ile, artık iki
toplumlu olmayıp sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından kontrol edilen Kıbrıs Cumhuriyeti, 1968
yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Özel Fon) ile işbirliği halinde ve UNESCO
üzerinden Yüksek Teknik Enstitüsünü kurdu. Bu Enstitü yüksek-düzeyde teknisyen ve
mühendislerle çalışabilecek alt-mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyordu. Enstitü, iki-toplumlu
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olarak tasarlandığından, eğitim dili olarak İngilizce seçilmişti (Cyprus To-Day alıntı Dedeçay
1993, 123). Bir anlatıya göre, 1974 yılına gelindiğinde ‘öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin
%20’si Kıbrıslı Türktü’ (Sprydakis alıntı Dedeçay 1993, 92). Ancak, bu Enstitü’nün ne dereceye
kadar gerçekten yüksek öğretimde iki-toplumlu işbirliği modeli olarak işlev gösterdiğini tam
olarak anlamak zordur. Bu dönemde iki toplum arasındaki siyasi güç dengesi göz önünde
bulundurulduğunda ve birçok Kıbrıslı Türk gettolarda yaşarken, bunun, Kıbrıslı Türk bir azınlığın
bulunduğu ve Kıbrıslı Rum çoğunluğun hakimiyetinde olan bir Kıbrıs Rum kurumu olması
kuvvetle muhtemeldir.  Dedeçay bu enstitüde üç Kıbrıslı Türk profesörün eğitim verdiğini
yazmaktadır (Kıbrıslı Türk meclis yetkililerinden özel izin ile) ve eğitimden sorumlu bir Kıbrıslı
Türk yetkilinin yazdığı ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin genel anlamda Enstitüden pek bir fayda
sağlayamadığını belirttiği bir mektuptan alıntı yapmaktadır (Dedeçay 1993).   

Eğitimin Kıbrıs’ta milliyetçiliğin gelişmesinde ve etnik çatışmanın beslenmesindeki rolü
genel olarak sosyal bilimlerde şüphesiz bir olgudur.  Eğitim, modern çağda Kıbrıs Rum ve Kıbrıs
Türk etnik kimliklerinin geliştirildiği ve siyasileştirildiği kilit bir alandı (Bryant 2004).  Ulusun
entelektüelleri ve ideologları, kendi toplumlarının eğitim sistemlerini kontrol ediyor ve siyasi
alanda meydana gelen çatışma dinamiklerini gözetiyordu (Kitromilides 1977 ve 1979; Pavlou
2015). Kıbrıs’ın sömürge sonrası geçiş dönemi milliyetçilik ile şekillenmiştir ve dıştan gelen
müdahaleler de dahil, daha geniş bölgesel ve küresel düşmanlıkla birlikte, 1974 yılında adanın
de fakto olarak bölünmesi ile sonuçlanmıştır (Attalides 1979). 

1974 sonrasında iki toplum tamamıyla farklı yollar izlemişlerdir. Kıbrıslı Rumların
kontrolündeki Kıbrıs Cumhuriyeti, ekonomisini güçlendirmeye odaklanmıştır (Christodoulou
1992). Adanın kuzey tarafında toplanan Kıbrıs Türk toplumu, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni (KKTC) kurmuştur. Bununla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyi Türkiye haricinde hiçbir ülke
tarafından tanınmamış ve izole edilmiştir. Ekonomisi durgun ve Türkiye’ye bağımlı hale
gelmiştir. 1977 ve 1979 yıllarında, ileride bulunacak çözümün çerçevesinin iki-bölgeli, iki-
toplumlu bir federasyon olacağı yönünde iki üst düzey anlaşma imzalanmış olsa da, o
zamandan beri müzakerelerde çok az ilerleme kaydedilmiştir. “Bütün bir Kıbrıs” fikri her iki
tarafın da merkezi siyasi sahnesinde geçmişte olduğu gibi bugün de zayıftır. İki tarafın siyasi
sistemleri etnosentrizm ve milliyetçilik ile şekillenmektedir (Kizilyurek 1990). Dolayısıyla, ara
bölge “ölü bölge” olarak işlev gördü ve genelde her iki tarafa da kendi sesini ve gürültüsünü geri
yansıttı (Papadakis 2005). 2003’ten itibaren kuzeyde biraz daha uzlaşmacı bir söylem ve
birleşme vizyonu önemli bir zemin kazandı.  

2003’ten itibaren bazı geçiş noktalarının açılması, insanların bölünme çizgisinin ötesine
kontrollü hareketine izin verdi ve Kıbrıs toplumunun çok az bir bölümünde (1990larda)
başlayan iki toplumlu temasların artmasını sağladı. Müzakereler düzeyinde, en kapsamlı
ilerleme Annan Planı döneminde yaşandı. Ancak Annan Planı’nın son versiyonu Nisan 2004’te
iki tarafta ayrı ayrı yapılan referandumlarda Kıbrıslı Rumların önemli bir çoğunluğu (%76)
tarafınca reddedildi. Kıbrıs Türk toplumunun çoğunluğu (%65) planı kabul etti.  Özellikle de
Kıbrıs Rum toplumundaki elitler, iki-bölgeli iki toplumlu bir bağlamda güç paylaşımını içeren
kapsamlı bir anlaşma konusunda isteksizdirler (Yakinthou 2009). 2009 yılında Hristofyas ve
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Talat arasındaki müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedilmiş, bunlar 2015-2017 yılları arasında
devam eden Anastasiadis-Akıncı görüşmelerinde de ele alınmıştır. Ancak tüm süreç, bir kez
daha Temmuz 2017’de Crans Montana’daki ikinci Kıbrıs Konferansı’nda çökmüştür (Ioannou
and Charalambous 2016, 2017; loannou 2017). 

Her iki tarafta da kamuoyu bölünmüş durumdadır. İnsanların bir kısmı iki liderlik tarafından
müzakere edilen çizgide bir barış anlaşması isterken, bir kısım da statükonun devamından
yanadır. Toplumlararası temas Kıbrıs toplumunun küçük bir bölümü için düzenli bir olaydır;
Deniz Yücel ve Charis Psaltis’in yakın geçmişte yapmış olduğu bir araştırmaya göre, ‘Kıbrıslı
Türklerin ve Kıbrıslı Rumların sadece %33’ünün diğer toplum ile teması vardır’ (alıntı Aygın
2018). Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu etkileşim içerisinde değildir çünkü
devam etmekte olan siyasi anlaşmazlık her düzeyde işbirliğine engeller getirmektedir. Her iki
toplumdaki eğitim sistemi etnosentrik yaklaşım ve mantaliteleri beslemekte ve yeniden
üretmektedir. Medya, haberleri siyasi anlaşmazlık merceğinden görmekte ve dolayısıyla
önyargıları, düşmanca yaklaşımları ve toplumlararası temas ve değişime karşı şüpheyi devam
ettirmektedir (Christophorou, Sahin and Pavlou 2010). Toplumlararası güven seviyesi nispeten
düşüktür. Bu da güvensizlik, önyargı ve sınırlı temas kısır döngüsüne neden olmaktadır.  

Bu rapor önce Kıbrıs’ın her iki tarafındaki yüksek öğretim kurumlarını haritalandıracak, daha
sonra da işbirliği alanları olarak üniversiteleri konu alan ilgili literatürü gözden geçirecektir.
Daha sonra, Kıbrıs’ta akademik işbirliği ile ilgili bazı örnekler not edilecek ve bu raporun
araştırma soruları ve metodolojisi açık şekilde ortaya konacaktır.  6. Bölüm bu araştırmanın
sonuçlarını sunmakta ve engelleri, fırsatları ve ihtimalleri tartışmaktadır. 7. Bölüm ise, Raporun
sonuç bölümünden önce bir dizi politika önerisi ortaya koymaktadır.  





7

BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN HER İKİ
TARAFINDA KIBRIS'IN YÜKSEK
ÖĞRETİMİNİ HARİTALANDIRMAK 

Güney  
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altındaki bölgede kayıtlı ve izinli üç devlet üniversitesi ve beş
özel üniversite vardır. Öğrenci nüfusu yaklaşık 50,000’dir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kurulan ilk
üniversite University of Cyprus (UCY) (Kıbrıs Üniversitesi)’dir. Kıbrıs Üniversitesi 1992 yılında
kurulmuştur. 1970lerin sonlarından beri bu üniversitenin kurulması onaylanmış olsa da, Kıbrıslı
Rumların yüksek öğretim için ana destinasyonları olan Yunanistan ile bağların zayıflayacağı
endişesi bazı itiraz ve endişelere yol açmıştır. Bunlar Kıbrıs Üniversitesi’nin kurulmasını
geciktirmiştir. Üniversite sonuç olarak Yunancayı resmi dili olarak kabul etmiştir (Türkçeyi de,
ama sadece kağıt üzerinde). Kıbrıs Üniversitesi yavaş yavaş gelişerek departman ve program
sayısını artırmıştır. Bunun yanında, son yıllarda az da olsa eğitim dili olarak İngilizceyi kullanmaya
başlamıştır. Bu üniversitenin öğrencilerinin çok büyük bir çoğunluğu Kıbrıslı Rum’dur. Küçük bir
Yunan azınlık da vardır. Her iki öğrenci grubu da, ulusal sınav sistemi ile üniversiteye girmektedir.
Kıbrıs Üniversitesi klasik bir devlet üniversitesi olarak kurulmuştur ve Alman, Yunan ve Amerikan
gibi farklı sistemlerden unsurlar içermektedir.  

Buna ek olarak, giderek artan sayıda özel kolej de kurulmuştur. Bunlar ilk başlarda teknik
alanlarda 2-yıllık programlarla diploma vermekteydiler. Ancak 1990ların sonunda bu kurumlar
yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği yaparak 3-yıllık veya 4-yıllık kolejler haline gelmişlerdir.
2006 yılında üç en büyük özel kolej resmi olarak üniversite lisansı almıştır.  Intercollege,
University of Nicosia (Lefkoşa Üniversitesi); Cyprus College, European University of Cyprus
(Kıbrıs Avrupa Üniversitesi); ve Frederick Institute of Technology, Frederick University (Frederick
Üniversitesi) olmuştur.  Bu üç özel üniversite iş piyasası ile daha bağlantılıdır ve araştırma yerine
öğretmeye, teori yerine uygulamalı bilimlere odaklıdır. Ana eğitim dili İngilizcedir ancak
Yunanca dilinde ve iki-dilli bazı programları da vardır.  

Geçtiğimiz on yılın başlarında iki devlet üniversitesi daha kurulmuştur. Bunların ana eğitim
dili Yunancadır ve çalışanların büyük çoğunluğu Yunanistan’dan gelen akademisyenlerdir. 2002
yılında Open University of Cyprus (Kıbrıs Açık Üniversitesi) kurulmuştur. Bu, İngiliz ve Yunan
modellerine üzerine kurulu uzaktan öğrenim alanında uzmanlaşmış ve lisans üstü programlara
odaklanan bir kurumdur.  2004 yılında üçüncü devlet üniversitesi Limasol’da kuruldu ve ilk
öğrencilerini 2007-2008 akademik yılında kabul etti. The Cyprus University of Technology (CUT)



8 Kıbrıs'ın Yüksek Öğretim Kurumlarında Toplumlararası Temas ve Değişim

(Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi), Yunanca adı olan TEPAK olarak da bilinmektedir. İlk başlarda
kapanan devlet koleji ATI’nin öğrenci ve eğitmenlerini almış; ancak kısa zamanda organizasyonel
anlamda ve araştırmaya öncelik vermesi bakımından UCY ayarında bir üniversite olarak kendini
geliştirmiştir. Ancak eğitim programları bakımından, CUT, özel üniversiteler ile daha kıyaslanabilir
bir noktadadır çünkü piyasaya odaklıdır ve uygulamalı bilimlere eğilmektedir.  

Bu on yılın başlarında Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından iki özel üniversite daha lisanslandırıldı:
Baf’ta NEAPOLIS; ve Birleşik Krallık’taki University of Central Lancaster’ın kampüsü olarak Pile,
Larnaka’daki UCLAN. Bunlar daha küçük ancak gelişmekte olan üniversitelerdir. Daha az eğitim
programı sunmaktadırlar ve iş piyasası ve içinde işlev gösterdikleri bölgelerin özelliklerine
odaklıdırlar. Neapolis eğitim dili olarak hem Yunanca hem İngilizceyi kullanırken, UCLAN sadece
İngilizce kullanmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İstatistik Hizmetleri’ne göre, 2015-2016 akademik
yılı itibarıyla Kıbrıs Rum üniversitelerine kayıtlı 32,817 öğrenci vardı. Kolejlerde okuyanların
sayısı ise 7,530 idi.  

Kuzey
2018-2019 akademik yılı itibarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde 32 üniversite vardır; bunlardan 19’u
aktiftir. Geriye kalan 13’ü ise, üniversite kurma lisansını almış ve kurma sürecinin farklı
aşamalarındadır. Bu üniversitelerden iki tanesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke
Avrupa Üniversitesi (1989’da kulurulan LAÜ) devlet üniversitesi sayılmaktadır çünkü mütevelli
heyetlerini Eğitim Bakanlığı atamaktadır; ancak pratikte, günlük operasyonları finanse eden
kamu kaynakları değil büyük oranda öğrencilerin okul harçlarıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kıbrıs Kampüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü Türkiye’deki devlet üniversite -
lerinin Kıbrıs branşlarıdır. Özel olsun devlet olsun, tüm üniversitelerin fiziksel altyapılarının yanı
sıra ör. laboratuvar ve ekipman, uluslararası tanıtım ve akreditasyon harcamaları için bir noktada
Türkiye’den finansman almış olduğunu veya hala alıyor olduğunu not etmek önemlidir.  Dahası,
üniversiteler vergi muafiyeti de dahil çeşitli şekillerde sübvanse edilmektedirler.  

DAÜ ilk Kıbrıs Türk üniversitesi olarak görülür çünkü her ne kadar bir üniversite olarak
resmen 1986 yılında kurulmuş olsa bile, kökleri 1979 yılında kurulan Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’ne dayanır. Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı
(USAID)’in desteği ile, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve İslami
Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank) üzerinden kurulmuştu. Bu desteğin alınmasını
sağlayan kişi Onay Fadıl Demirciler idi (daha önce Yüksek Teknik Enstitüsünde öğretmendi).
Demirciler, Kıbrıslı Türklerin artık bu Enstitüye erişimi olmadığını, bunun orijinal olarak iki-
toplumlu bir proje olmasından dolayı benzer bir desteğin Kıbrıs Türk tarafına verilmesinin adil
olacağını savunmuştu.4 Bu teklife Kıbrıs Rum tarafının tepkisinin ne olduğuna dair çok fazla
kaynak yoktur. Ancak bu, tek taraflı bağımsızlık ilanından (15 Kasım 1983) önce olduğu için o
günlerde statü konusunun üstesinden gelmek muhtemelen daha kolaydı.  

4 Yazarlar YÖDAK eski yönetim kurulu başkanı, Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve sonrasında gelen DAÜ öğretim üyesi Tahir
Çelik’e katkısından dolayı teşekkür eder. 
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Bu enstitü ilk başlarda inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği ve mekanik mühendisliği
dallarında 3-yıllık programlar sunmaktaydı (EMU History 2018). 1984 yılında bunlar 4-yıllık
programlara dönüştürüldü ve 1985’te, Türkiye ve Kıbrıs Türk hükümetleri arasındaki bir anlaşma
ile, DAÜ’nün kurulması için ilk adımlar atıldı (EMU History 2018). DAÜ ve hemen arkasından
gelen diğer özel üniversiteler, üniversite kapasitesinin sınırlı olduğu, dolayısıyla girişin çok
rekabetçi olduğu Türkiye’den öğrenci çekmek üzerine tasarlanmıştı. Dolayısıyla, en başından
Kıbrıs Türk yüksek öğretim enstitülerindeki programların ve alınan diploma/derecelerin
Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumu’nca (YÖK) tanınmasını temin etmek kilit öneme sahipti.
(İnanç 2007, 117). Yurtdışından da öğrenci çekmek istedikleri için tüm Kıbrıs Türk üniversiteleri
eğitim dili olarak İngilizceyi seçmişlerdir. Ancak Türkçe dilinde de programları vardır.  Örneğin,
hukuk ve eğitim fakültelerinin yanı sıra, adalet ve sağlık bölümleri programlarının çoğunu
Türkçe sunmaktadır.  

Kıbrıs Türk yüksek öğretim kurumlarının düzenleyicisi YÖDAK (Yüksek Öğretim
Değerlendirme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurumu) Başkanı Akile Büke’ye göre, Temmuz
itibarıyla Kıbrıs Türk üniversitelerine kayıtlı 101,000 öğrenci vardı. Bunların 55,879’u Türkiye’den,
13,383’ü kuzey Kıbrıs’tan, ve 31,749’u 136 farklı ülkendendi (Büke 2018).  Diğer bir deyişle,
öğrencilerin sadece %13.3’ü Kıbrıs’tandı. Yakın geçmişte yapılan bir Dünya Bankası araştırmasına
göre, uluslararası öğrenci nüfusu ve ülkenin toplam nüfusu göz önünde bulundurulduğunda,
Kıbrıs Türk ‘yüksek öğretim sistemi dünyadaki en büyük ve en uluslararasılaşmış yüksek öğretim
sistemi olabilir’ (Arnhold et al. 2016). 2016). 

Türk öğrenciler Kıbrıs Türk üniversitelerine merkezi bir yerleştirme sınavı ile girmektedirler.
Üniversiteler Kıbrıslı Türk ve yabancı öğrenciler için kendi kabul kriterlerini belirlemektedirler.
Kuzeydeki yüksek öğretim kurumlarında görevli 4,529 akademisyen vardır. Bunların 2,309’u
Doktora sahibidir. (Büke 2018). Ticaret Odası tarafından hazırlatılan bir rapora göre akademik
personelin üçte ikisi Türkiye’dendir (Gökçekuş et al. 2016, 18). 

Üniversite sahnesi beş büyük üniversite tarafından domine edilmektedir.  2016-2017 yılları
arasında (ki o dönemde açık olan 16 üniversite vardı ve en yeni veriler bu döneme aittir) Kıbrıs
Türk üniversitelerinde okuyan öğrencilerin %91’den fazlası beş en büyük üniversiteden birine
kayıtlıydı. Bunlar Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ, 1988’de kuruldu), DAÜ, Girne Amerikan
Üniversitesi (GAÜ, 1985’te kuruldu), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ, 1997’de kuruldu), ve
LAÜ idi (Devlet Planlama Örgütü 2017). 2017 yılından itibarıyla üniversitelerde çalışanların
toplam çalışanlar arasındaki payı %7 idi (Büke 2018b). Yüksek öğretim sektörünün Kıbrıs Türk
ekonomisindeki ödemeler dengesine toplam katkısı 2017 yılında 766 milyon dolar olarak
hesaplandı - bu, toplam katkısı 865 milyon dolar olan turizmin gerisinde ancak, 106 milyon
dolar katkısı olan ihracatın çok ötesindeydi (Kendirci et al. 2018, 37). 

Beklendiği gibi, Kıbrıs Türk üniversitelerinin karşı karşıya olduğu en büyük problemlerden
biri KKTC'nin tanınmıyor olmasıdır. Bu, büyük Avrupa ve uluslararası platformlardan dışlanma-
ları anlamına gelmektedir. Bu sorunu aşmak için farklı stratejiler geliştirmişlerdir. Bu stratejiler-
den biri, Türkiye üzerinden kayıt olmaktır.  Spesifik bir örnek vermek gerekirse, International As-
sociation of Universities'in (IAU) (Uluslararası Üniversiteler Birliği) (UNESCO'nun resmi partne-
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ri) üyesi olmak Kıbrıs Türk üniversiteleri için bir öncelikti çünkü öğrenci alınan bazı ülkelerde 'denk-
lik vermek ve diplomaların tanınması' için IAU üyeliği gereklidir (Arslan and Guven 2007, 6). Mer-
kezi Kıbrıs olan kurumlar olarak IAU'ya giremeyince, bu kurumlardan beş tanesi Türkiye mer-
kezli kurumlar olarak IAU'ya katıldı.  

Kıbrıs Türk yüksek öğretim kurumları Avrupa Eğitim Alanı ve Bolonya Süreci'nin de dışında
bırakılmışlardır.  Arslan ve Güven'den alıntı yapmak gerekirse 'Ocak 2007'de Kuzey Kıbrıs'taki
yetkililer Bolonya Sürecine üye olmak için başvuruda bulunmuş ve 5 üniversite ve Kuzey Kıb-
rıs'ta okuyan 40,000 öğrencinin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'na dahil edilmesini talep etmiş-
tir' (a.g.e). Tabii ki bu, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından bloke edildi.  Bu çabaların başını çeken o dö-
nemin YÖDAK başlanı Tahir Çelik, Bolonya Sürecine Kıbrıs Cumhuriyeti bünyesinde katılmala-
rı fırsatının kendilerine sunulduğunu söyledi. Ancak, 'iki toplumun, iki tarafın siyasi eşitliğine da-
yalı federal bir ortaklık için müzakere yaptığı bir dönemde bunun kabul edilebilir bir teklif ol-
madığını söyledi.' Dahası, Çelik, kabul edilmeyi beklemediklerini çünkü bunun sadece tanınmış
ülkeler için mümkün olduğunu, ancak bu girişimin en azından Kıbrıs Türk üniversitelerinin gö-
rünürlüğünü artırdığını belirtti.  

Bolonya Sürecinin resmi olarak bir parçası olmasalar da, çoğu Kıbrıs Türk üniversitesi 'bu sü-
rece ilgi duymaktadırlar ve bir dereceye kadar operasyonlarını Bolonya'ya uyarlamışlardır' (Arn-
hold et al. 2016, 18) ve örneğin ECTS'yi (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi) benimse-
mişlerdir.  Aynı zamanda, çeşitli bağımsız uluslararası kuruluşlardan akreditasyon ve tanınma
konusunu öncelik olarak belirlemişlerdir ve Engineering Accreditation Commission of ABET, Edex-
cel, Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBA) ve UK National
Recognition Information Centre gibi kurumlardan akreditasyon almışlardır.  

Yukarıda bahsi geçen Dünya Bankası araştırmasında da yer aldığı gibi, Kıbrıs Türk üniversi-
teleri 'üniversitelerin diğer iki misyonu pahasına' öğretmeye odaklanmışlardır ve akademisyen-
lerden 'öncelikli olarak öğretim vermeleri beklenmekte, diğer faaliyetler için çok az zamanları
kalmaktadır' (Arnhold et al. 2016, 19). Dahası, araştırma için finansman fırsatları yok denecek ka-
dar azdır. 'Buna tek istisnalar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'tan alı-
nan tahsisatlardır' (a.g.e.), ve üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destek-
lemek için Türkiye Elçiliği altındaki Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından Ekim
2018'de başlatılan projedir.  
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LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:
İŞBİRLİĞİ ALANLARI OLARAK ÜNİVERSİTELER

Pozitif anlamda barış – birarada yaşamı ve çatışmanın olmamasını içeren negatif barıştan
farklı olarak – toplumlararası ilişkilerin ve anlayışın geliştirilmesini kapsar. Kapsamlı ve
sürdürülebilir bir barış kuruculuğu çabası sistemli düşünceyi temel almalı, sosyal

dünyanın parçalarının bağlantılarına odaklanmalı, karşılıklı ilişkilerin dinamiklerini anlamalı
ve var olan farklı motifleri belirlemelidir (Rasheed and Munoz 2016). Yüksek öğretimin barış
kuruculuğuna katkısının çatışmanın bitmesini, ateşkes anlaşmasını veya bir barış anlaşmasının
imzalanmasını beklemesi gerekmemektedir. Normatif bir bakış açısı ile, barış kuruculuğu
sadece çatışmaya bir tepki olarak değil, yüksek öğretimin rollerinden biri olarak görülebilir
(Pacheco and Johnson 2014). Özellikle de “kırılgan” ve “başarısız olmuş” devletlerdeki üniversi -
telerin, yeni söylemlerin geliştirilmesi ve çatışmanın hafifletilmesine katkı yapılması anlamında
oynayacakları önemli bir rol vardır. Ekonomik kalkınmanın motoru ve kamu yararı olarak,
yüksek öğretim, çatışma bölgelerindeki zaafları giderme potansiyeline sahiptir (Tierney 2011).
Ancak bazı çatışma bölgelerinde yaşanan gerçeklik, çatışmanın sesini kısmak ve kampüsün
dışında tutmaktır.  

İlk ve orta okul eğitimi, çatışmaların çözümlenmesinin ana sütunları olarak görülürken,
yüksek öğretimin barış kuruculuğuna potansiyel katkısı son zamanlarda dikkate alınmaya
başlanmıştır.  Özellikle savaşın mahvettiği ülkelerde, yüksek öğretim genelde göz ardı edilmiş
ve yeniden yapılanmanın daha acil ihtiyaçları arasında bir lüks olarak görülmüştür; ve ilk
öğretimin barış kuruculuğundaki şekillendirici rolü ile kıyaslandığında ikincil öneme sahip
görülmüştür.  Buna rağmen yüksek öğretim, araştırma ve öğretme fonksiyonları ile, toplumsal
anlamda dönüştürme, dönüşümsel yaklaşımları teşvik etme ve uzlaşmada öncü bir ses olma
potansiyeline sahiptir. Eğer çatışmanın yeniden üretilmesinde rol oynayan elitlerin hakimiyetinde
değilse, ve kendisi çatışmayı devam ettiren eşitsizliklerin içinde bir faktör değilse, yüksek
öğretim, kimliklere arabuluculuk yaparak ve toplumlararası güven ve anlayışı telkin ederek
barış mesajlarını teşvik edebilir ve çatışan taraflar arasında sosyal bağlar kurabilir (Milton and
Barakat 2016). 

Yüksek öğretim genelde yumuşak siyaset olarak anlaşılır. Eğitimin acil durumlardaki olumlu
rolü son 20 yılda anlaşılmaya başlanmış olsa bile, yüksek öğretim ve barış kuruculuğu arasındaki
bağlantı hala yeterince incelenmemiştir (Beleuta 2017). Beleuta barış kuruculuğunda yüksek
öğretimin küresel eğitsel normlarla şekillendiğini düşünür ancak yüksek öğretim aslında yerel
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bağlamlarla çok ilintilidir. Çoğu zaman bu yerel bağlamların gerçeklikleri arasında barış kurma
çabaları ile köprü kurmak çok kolay değildir (Beleuta 2017).

Çatışmanın durmasının hemen ardından toplumları yeniden oluşturmak gibi kısa-vadeli

yaklaşımlar, ve öğretmenlerin eğitilmesi gibi orta-vadeli amaçlar işe yarayabilir ancak asıl gerekli

olan uzun-vadeli siyasi vizyondur— yüksek öğretimi barış kuruculuğu yan ürününe sahip bir

kalkınma projesi olarak değil, spesifik olarak ve doğrudan barış kuruculuğunda bir araç olarak

gören bir vizyon. Barış eğitimi bütüncül bir eğitimdir sadece (pozitif ) bir mantalite ve anlayış

değil, yetenek ve yaklaşımları da içerir. Sadece bilgi ile ilgili değil değerler ile de ilgilidir ve

gençlere güç vererek barış kuruculuğuna aktif katılımlarını teşvik edebilir (Chinyere 2013). 

Bir İsrail araştırmasına göre (Golan and Shalhoub-Kevorkian 2014) barış eğitiminin aksine,

atölye çalışmaları genelde rastgele çabalardır ve üniversite hayatının kıyısında kalmaktadır.

Buna karşılık, ortaklık kursları veya toplumun katılımını içeren ve bütün akademik yıl boyunca

süren kurslar eğitimde dönüşüm yaratmaktadır ve savaştan etkilenmiş toplumları etkileme

potansiyelleri daha büyüktür. Maoz (2010) tarafından belirlenen üç model “bir arada yaşam ve

hoşgörü,” “çatışan grup kimlikleri” ve “çatışmalı söylemler”in yanı sıra [Golan ve Shalhoub-

Kevorkian 2014’te aktarıldığı gibi], İsrail’de toplumları kapsayan bu kurslar kişisel tecrübeleri

daha geniş sosyo-politik bağlamlarla ilişkilendirmeye gayret eder. Bunu yaparken amacı

değişimin mümkün olduğunu telkin etmektir.  Ancak, bu kursların olumlu sonuçlarına rağmen,

içerisinde işlev gösterdikleri depolitize çerçeve - temel çatışma konuları ile ilgili tartışmalardan

kaçınmak - çabanın tam potansiyeline ulaşamaması anlamına gelmektedir (Golan and

ShalhoubKevorkian 2014).  

Genel olarak barış eğitimi ve spesifik olarak toplumlararası karşılaşmaları kolaylaştırmak

bağlamında - ki bu, bu raporun odaklandığı olgudur - vurgunun kritik unsurda olması

önemlidir.  Karşılaşmalar hâkim çatışmalı söylemleri sadece sorunsallaştırmakla kalmaz, daha

da önemlisi bunların “otomatik” olarak benimsenmesini engeller.  Karşılaşmalar söylemlerin

yan yana gelmesi için olasılık sağlar ve özellikle de hâkim toplumsal gruplar içerisinde bu açıdan

dönüşümsel bir yaklaşımın geliştirilmesine izin verir (Ross 2015). Çatışmalı etnik grupların

üyeleri arasındaki karşılaşmalar katılımcıların görüşlerini değiştirmesine neden olabilir. Ancak

katılımcıların buna açık olması ve belli önyargılardan ve siyasi duruşlardan vazgeçebilmeleri

önemlidir.  Ancak toplumlararası karşılaşmalar kamu politikaları çabalarının yerine geçmez ve

bunlarla paralel şekilde yürütülmelidir. (Dessel et al. 2017). 

Mikro boyut ile makro boyutu birbirine bağlamak barış kuruculuğunu teşvik amaçlı

herhangi bir girişim için gereklidir.  “Her gün barış” kavramı barışı değer-tabanlı bir pratik olarak

anlamamızı ve her günkü barışın kişisel düzeydeki ve sistemik unsurlarını incelememizi sağlar.

2016). Sosyo-politik etken ve işbirliği içindeki katılımcı bir kültür sonucunda ortaya çıkan barışın

bu bağlam-temelli nosyonu faydalıdır çünkü gündelik pratiklerle normatif amaca bir köprü

kurar. Dolayısıyla sadece siyasi alanla ve siyasi elitlerle kısıtlı olmayan daha sosyal olarak yaygın

bir barış anlayışı ortaya çıkarır. 
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Genel anlamda yüksek öğretim kurumları ve çatışma veya çatışma-sonrası toplumlar
arasındaki ilişki ile ilgili literatür henüz çok yenidir. Yüksek öğretim kurumlarının ‘çatışmalı ve
güvensiz çevrelerde’ yapabileceği katkı çok kısıtlıdır (Milican 2018, 1). Dahası, var olan literatür
Irak ve Libya gibi çatışmanın henüz yeni yaşanmış olduğu ve ülkelerin bir iç savaş veya işgalden
yeni çıktığı durumlara odaklanmaktadır Kıbrıs’ın durumu birçok nedenle kendine hastır çünkü
buradaki sorunun en iyi tanımlanma şekli ‘rahat anlaşmazlıktır’ (Adamides and Constantinou
2012). Burada fiziksel olarak bölünmüş bir ülkede iki tamamıyla birbirinden ayrı yüksel öğretim
sistemi vardır.  Bu da, başka yerlerde başarılı olmuş işbirliği modellerinin aynısını Kıbrıs’ta
tekrarlamayı zorlaştırmaktadır.  
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KIBRIS’IN YÜKSEK ÖĞRETİM 
KURUMLARINDA TEMAS, 
DEĞİŞİM VE İŞBİRLİĞİ  

15 yıl önce geçiş noktalarının açılmasından beridir iki toplumdan akademisyenleri kişisel
düzeyde bir araya getirmek için iki çok önemli girişim olmuştur: Cyprus Academic Forum (Kıbrıs
Akademik Forumu) (CAF) ve Cyprus Academic Dialogue (Kıbrıs Akademik Diyalog) (CAD).
Bunlardan ilki, CAF, 2003 yılında birkaç Kıbrıslı Türk akademisyenin girişimi ile kurulmuştur.5

Orijinal fikir akademisyenler için ada çapında bir sendika kurmaktı. Ancak bir dizi danışma
sürecinden sonra, Kıbrıs’ta veya Kıbrıs üzerine çalışan tüm akademisyenlerin, kendi uzmanlık
alanlarında ve genelde eğitim alanında fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacak bir
şemsiye örgüt kurulması üzerinde anlaşıldı.  Amaç farklı akademisyen grupları arasında bağlar
kurmak ve bunun zaman içerisinde akademik işbirliği ve ortak projeleri mümkün kılmasını
sağlamaktı.  

CAF tüm toplumun faydasına olacak şekilde bilgi paylaşımı yapabilmek için mümkün
olduğunca faaliyetlerine daha geniş toplumu da katmaya çalıştı. Bir başka değişle, CAF bir
tarafta akademisyenler arasında köprü kurmaya çalışırken, diğer taraftan da akademisyenler ve
toplum arasında köprü kurmaya çalıştı. Etkinliklerine katılım düzeyine bakıldığında (30-50 kişi)
kısmen başarılı olduğu söylenebilir. 2005 yılı itibarıyla CAF’ın yaklaşık 30 aktif üyesi vardı.
Bunların çoğunluğu kuzeyde DAÜ güneyde de Intercollege’dendi.  

CAF siyasi değildi ve Kıbrıs sorunu ile ilgili siyasi bir pozisyon almamaktaydı. Etkinliklerinin
çoğu ara bölgede ya Goethe Enstitüsü’nün kütüphanesinde veya Ledra Palace Oteli’nde
gerçekleştiriliyordu. Bu çabanın başından beri içinde olan, Kıbrıs üzerine ve Kıbrıs’ta çalışan
yabancı bir akademisyen Hubert Faustmann CAF’ın başkanı seçilmişti.  

CAF’ın en büyük başarısı 2005’te düzenlediği ‘İlk Tüm-Kıbrıs Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
Konferansıydı. Konferans Intercollege’de yapıldı ve Kıbrıs’tan ve yurtdışından yaklaşık 70
akademisyen 55 kâğıt sundu.  Bu muhtemelen bugüne kadar Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiş olan en
büyük iki toplumlu akademik konferanstır. Panel konuları sadece Kıbrıs sorunu veya Kıbrıs’taki
politikalarla sınırlı değildi. Psikoloji, sosyoloji, edebiyat eğitim, AB çalışmaları ve medya konularını
da kapsıyordu.  

5 Yazarlar Hubert Faustmann’a verdiği yazılı bilgiler ve Cyprus Academic Forum ile ilgili verdiği mülakat için teşekkür eder.
Bakınız: https://www.youtube.com/watch?v=KUubrGvYYSA
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Konferans akademisyenlere araştırmalarını sunma, açık bir diyaloğa girme ve ortak ilgi ve
işbirliği alanlarını araştırma fırsatı verdi.  Aynı yılın Kasım ayında CAF ‘‘Nicosia: Past, Present and
Future’ (Lefkoşa: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek) isimli iki günlük bir konferans daha düzenledi. Bu
konferanslar nedeniyle olumsuz tepkiler alıp almadığı sorulduğunda, Faustmann, konferansları
organize ettiği için değil ama ‘bir e-postada Lefkoşa konferansında kuzey kelimesinin ilk harfini
büyük yazdığım için fakültedeki kimileri tarafından çok ağır şekilde eleştirildim dedi...  E-posta
tüm öğretim görevlilerine gönderilmişti.’ Intercollege’in eş kurucularından biri Nicos Peristianis
de CAF’a dahildi. Bu da CAF’a faaliyetleri ve katılımcıları ile ilgili düşmanca eleştirilerden bir
nebze koruma sağlıyordu.  

Bu başarılı başlangıcın ardından CAF zayıflamaya başladı ve her yıl daha az etkinlik organize
etmeye başladı. Sonunda, 2018 yılında CAF’ın yönetim kurulu, örgütü feshetmeye ve
akademisyen ve entelektüeller tarafından kurulan bir başka iki-toplumlu sivil toplum örgütü
olan CAD’a katılmaya karar verdi. CAF’ın giderek yok olmasının ana nedeni halkın düzenlenen
etkinliklere ilgi göstermemesi değil, örgütü gönüllülük esasıyla götürebilecek adanmış kişilerin
azlığıydı. Faustmann’a göre, bu, tüm sivil toplum örgütlerini etkilemektedir.  Faustmann aynı
zamanda karşı karşıya kaldıkları bir diğer zorluğun da sosyal bilimler dışındaki alanlarda çalışan
akademisyenlere ulaşamamak olduğunu belirtmiştir. CAF’ın öngördüğü projelerden biri tüm
akademik disiplinlerden araştırmacıların kolayca bulunup temas edilebileceği bir web sayfası
yaratmaktı.  Bu hem insan kaynağı hem de finansman eksikliğinden dolayı yapılamadı.  

İkinci resmi örgüt, CAD, La Trobe University (Melbourne)’deki Centre for Dialogue’dan Kıbrıslı
akademisyen Michalis Michael’ın önerdiği bir girişimin sonucudur.  2009 ve 2010 yıllarında,
Kıbrıs sorununu tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için organize edilen iki toplantının
ardından ileriye yönelik adımlar önerecek küçük bir çalışma grubu kuruldu.  Grup, CAF’tan daha
farklı bir yol izlemeyi seçti ve daha politik bir rol edinerek kendisini Kıbrıs sorununun iki
toplumun siyasi eşitliği temelinde iki-bölgeli, iki-toplumlu federal bir çözüme kavuşturulmasında
bir baskı grubu olarak organize etti.  CAD güneyde bir sivil toplum örgütü olarak kayıtlıdır ve
her biri bir toplumdan olmak üzere iki eş başkanı vardır.  2016 yılı itibarıyla CAD’ın 200’den fazla
üyesi (Anastasiou and Constanti 2016) ve neredeyse 2,500 Facebook takipçisi vardı.  

Zaman içerisinde CAD iki toplumun liderleri, müzakerecileri, BM temsilcileri, siyasi partiler
ve daha geniş sivil toplum ile bağlantı kurmayı başardı; atölye çalışmaları, konferanslar ve
yuvarlak masa toplantıları düzenlediler, politika belgeleri hazırladılar ve basın bildirileri
yayınladılar.  Örneğin Haziran 2016’da, CAD ara bölgede iki lider Anastasiadis ve Akıncı’nın
katıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte Anastasiadis ve Akıncı, yeniden birleşmiş
federal Kıbrıs’ta günlük hayatın nasıl olacağı ile ilgili kendi vizyonlarını sundular. CAD aynı
zamanda mülkiyet, toprak düzenlemeleri, yerinden edilmiş kişiler, güç paylaşımı ve yönetim ve
çeşitli güven yaratıcı önlemler (GYÖ) de dahil, toplumlararası görüşmelerin farklı konularında
çeşitli politika belgeleri hazırladı. ‘Bunlar paydaşlarla, siyasi liderlerle, müzakerecilerle,
danışmanlarla, BM ile, AB ile, siyasi partilerle, diplomatik çevrelerle paylaşıldı...  [ve] genelde
atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, panellerle bağlantılı oldu...’ (Anastasiou and
Constanti 2016). Anastasiou ve Constanti’yi referans vermek gerekirse: 
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‘CAD, Türkiye’deki akademisyen ve paydaşlarla da bağlantı kuran ilk iki-toplumlu Kıbrıslı
STÖ oldu. Türkiye Dışişleri yetkililerinin ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra, diğer birçok
ülkeden diplomatın katılımıyla 2011 ve 2013 yıllarında İstanbul’da ve 2015’te Ankara’da bir
yuvarlak masa toplantısı düzenledi. 

CAD aynı zamanda Çok-Kültürlü bir Kıbrıs’ta Eğitim konferansının ana organizatörlerinden
biriydi. Bu konferans 2013 yılında University of Nicosia’da yapıldı; konferans kağıtları 2017
yılında çıkan bir yayında yayınlandı.6 CAD aynı zamanda adanın farklı yerlerinde (Limasyol,
Agros, Platres, Girne ve Galatya) kısa, bir-iki günlük organizasyonlar yaptı. Bu organizasyonlarda
akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve siyasetçiler barış sürecinin farklı boyutlarını ele aldı.
Bu organizasyonların sonunda katılımcılar ortak açıklamalar yaptı. Dahası, CAD ‘Kıbrıs’ta barış
ve çatışma üzerine diyalojik atölye çalışmaları’ düzenledi. Bunlara farklı alanlardan akademisyenler
katıldı.  Örgütün eş-başkanı ve eş-kurucusu Yücel Vural CAD’ın en büyük başarısının iki
toplumdan akademisyenlerin birlikte çalışabileceklerini ve üretebileceklerini göstermesi
olduğuna inanıyor.  Kuruluşundan beridir CAD etkinlikleri düzenli şekilde Avustralya Yüksek
Komiserliği tarafından desteklenmiştir. Daha yakın geçmişte, Friedrich Ebert Stiftung da
örgütün destekçilerinden olmuştur. CAD hala aktiftir ve Şubat 2019’da ‘Kıbrıs’ta Federal Yürütme
için Alternatif Modeller’ üzerine bir konferans düzenlemiştir.  

Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD), Cenevre merkezli uluslararası
örgüt Interpeace’in Cyprus 2015 Initiative (Kıbrıs 2015 İnisiyatifi)’nin halefidir.  Bir düşünce
kuruluşudur ve iki toplumdan akademisyenler arasında bir başka farklı ve önemli işbirliği
modeli ortaya koymaktadır.  SeeD kendisini ‘Kıbrıs barış sürecinde kamuoyu ile politika düzeyi
arasında köprü kurmak için kurulan yerel bir iki-toplumlu proje’ olarak tanımlamaktadır. Daha
sonra tam kapsamlı bağımsız bir kuruma dönüşmüştür’ (Interpeace 2014, 5). 

PRIO Cyprus Center ve Friedrich Ebert Stiftung Cyprus Office konferanslar düzenleyerek ve
bu rapor gibi araştırmaları yaptırarak iki toplumdan akademisyenlerin işbirliği yapmasını
kolaylaştıran, dışarıdan finanse edilen diğer kurumlardır. 

Yukarıda bahsi geçen özel ve izole durumlar ve belki birkaç başka örnek haricinde,
akademisyenler ve öğrenciler arasında genel olarak çok az temas olmuştur. İki taraftaki yüksek
öğretim kurumları arasında resmi temas ile hiç olmamıştır.  Son 20 yılda (kaideyi ispatlayan
istisnalar dışında) iş için bölünme hattının diğer tarafına geçen akademisyen olmadığı gibi,
hiçbir zaman bir üniversiteyi ziyaret etmeyen veya kendi alanlarında diğer tarafta çalışan
meslektaşlarıyla hiç tanışmayan akademisyenler var. Sendikalar, profesyonel birlikler düzeyinde
yeterince alışveriş yoktur. Konferanslar ve halkın katılımı da yetersizdir.  

6 Bu bağlamda, yakın geçmişte bir başka kitap projesinin tamamlandığı ve CAD üyelerinin kitabın eş düzenleyicisi olarak
katkı sağladığı eklenebilir.   Cyprus and the Roadmap for Peace: A Critical Interrogation of the Conflict (Kıbrıs ve Barış
için bir Yol Haritası: Çatışmanın Eleştirel bir Sorgulaması) başlıklı kitap Michael ve Vural tarafından birlikte
düzenlenmiştir ve sadece iki toplumdan akademisyenlerin katkılarını içermemekte, önceki cumhurbaşkanları ör.
güneyden Christofias ve Vasiliyu, kuzeyden de Talat ve Eroğlu’nun yazdığı bölümler içermektedir.  Her iki toplumdan
akademisyenleri içeren bir başka önemli kitap projesi Trimikliniotis ve Bozkurt tarafından birlikte düzenlenmiştir (2012). 
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Oysa sivil toplum alanında ve özellikle de ilk ve orta öğretimde her iki taraftan birkaç yüz
öğretmen son on yılda çeşitli projelerde iş birliğii yapmışlar ve birkaç öğrenci değişim
ziyaretinin gerçekleşmesini sağlamışlardır.  Aslında, ilk ve orta öğretim söz konusu olduğunda,
2008-2013 yılları arasında Hristofias hükümetinin uzlaşma ve bir arada yaşamı teşvik için
spesifik bir çabası olmuştur. Bu çaba bir dizi ilgili söylemi de beraberinde getirmiştir (Zembylas
et al. 2011). Başında CTP’nin bulunduğu Kıbrıs Türk hükümeti 2004-2009 yıllarında benzer bir
yaklaşım benimsemişlerdir. Bu dönemde ve bu bağlamda tarih kitapları gözden geçirilip
yeniden yazılmıştır (bakınız Vural and Özuyanık 2008). 

Görüşmelerin Hristofias ve Talat arasında yapıldığı kısa dönemde, Kıbrıs Rum tarafının,
üniversitelerin resmi düzeyde temas geliştirmeleri önerisini getirdiğini de not etmek gerekir.
Ancak bu, Kıbrıs Türk tarafınca reddedildi.  Öneri ilk olarak 2006 yılında yapıldı ve 2009 yılında
güncellenmiş ve değiştirilmiş bir öneri sunuldu. Bu ilk başta Kıbrıs Türk liderliğince memnuniyetle
karşılandı. Ancak sonuç olarak Kıbrıs Türk liderliği planın devam edemeyeceğini söyledi.  Bu
önerinin yazarı, o dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Andreas Demetriou, Avrupa
Üniversiteler Birliği’nin adadaki tüm üniversiteleri değerlendirmesini ve başarılı şekilde akredite
olanların hepsinin kurulacak olan Kıbrıs Üniversiteleri Federasyonu’na katılmasını öngörmekteydi.
Bu kuruluş çözüm öncesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıtlı olacaktı. Çözümden sonra ise
federal birleşik Kıbrıs cumhuriyetinde kayıtlı olacaktı.  Türkiye’nin itirazları ile ilgili iddialar çıkmış
olsa da, bu teklifin Kıbrıslı Türkler tarafından Bolonya Sürecine Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi
altında katılmayı reddetmelerine neden olan sebeple reddedilmiş olması çok yüksek bir
ihtimaldir. Yani Kıbrıs Türk üniversitelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti yetkisi altına girmesi bir anlamda
Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik iddiasından vazgeçmesi anlamına gelecekti.7

7 Yazarlar Önceki Eğitim Bakanı Andreas Demetriou’ya katkılarından dolayı teşekkür eder.  
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8 Temelde işlevsel bir federasyon olan Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre, eğitim her bir toplumun kendi yetkisine
bırakılmıştı.  Bu işbirliğini mümkün kılan ana unsur budur.  Bu konuda daha fazla detay için lütfen bu raporun Politika
Önerileri bölümüne bakınız.  

ARAŞTIRMA SORULARI, 
METODOLOJİ VE VERİ TOPLAMA

Eğer en zor alanlar olan ilk ve orta öğretimde temas ve değişim mümkün olmuşsa (dil

farklılıkları, yüksek derecede milliyetçilik, öğrencilerin yaşının küçük olması) bu, neden

yüksek öğretimde mümkün olmadı?8 Temas ve değişimin getireceği sosyal faydalar ve

barış kültürünün yanı sıra, özü itibarıyla uluslararası (ve çok etnisiteli) olan bu akademik

alanda işbirliği, eğitim ve bilim için faydalı olacaktır. Yüksek öğretim klasik “tanınma söyleminin”

kullanıldığı bir alana mı dönüştü (Constantinou and Papadakis 2001)? Öyleyse, bu nasıl oluyor?

Bunu üreten ve yeniden üreten yapılar ve faktörler nedir? Şu anki şartlara karşı gelen alternatif

pratikler veya görüşler var mıdır? Alternatif şartlar ne olabilir? Bu nasıl elde edilebilir?

Bu soruları, her iki taraftaki yüksek öğretim kurumlarında görevli kişilerle yaptığımız bir dizi

mülakat ile cevaplandırmaya çalıştık. Mülakatların çoğu akademisyenlerle yapıldı. Ancak

yönetici ve öğrencilerle de bir dizi görüşme yapıldı.  Bu araştırmanın yazarları olarak yakın

geçmişte işbirliği yapmış, birlikte makale ve rapor yazmış iki farklı toplumdan akademisyenler

olduğumuzdan, bu konuda ilk elden tecrübemiz var ve her iki toplumdan meslektaşlarımıza

nispeten kolay ulaşabilmekteyiz. Her birimiz, öncelikle kendi toplumlarımızda bir dizi mülakat

yaptık. Daha sonra da bunlar temelinde her ikimizin de katıldığı odak grupları organize ettik.

Odak gruplarında her iki toplumdan akademisyenler vardı. Tecrübe ve önerilerini daha rahat

paylaşabilmeleri için başta mülakat yaptığımız kişilerin ve odak grubuna katılanların kimliklerini

açıklamadık. Geçmişteki pozisyonlarından dolayı daha spesifik bilgi aldığımız bazı kişilerin

isimlerini, kendi rızaları ile paylaşıyoruz. 

Niteliksel yöntemleri temel alan bu araştırmada, mülakatlar veya odak grupları sırasında

katılımcıların söyledikleri sadece gösterge olarak alınabilir ve tam anlamıyla temsil edici olarak

görülemez.  Katılımcılar, konuyla olan ilgi, müsait olma durumu, katılma isteği ve daha genel

anlamda temsil edici olup olmadıklarını içeren bir dizi kritere göre seçildiler. Toplum, cinsiyet,

üniversite ve daha genel bilimsel/akademik disiplin göz önünde bulundurularak dengeli bir

örneklem oluşturduk.  Ön araştırmanın ilk aşamalarında gayrı resmi konuşmalar ve üniversite
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web sayfalarını kullanarak temas edebileceğimiz potansiyel kişilerin bir listesini oluşturduk.

Uygun örnekleme yönetimi kullanarak yarı-yapılandırılmış mülakatlarda rehber olarak

kullanılabilecek bir dizi açık-uçlu soru hazırladık. 
Veri üretim süreci boyunca refleksif bir duruş benimsedik. Kendi rolümüzü ve kaçınılmaz

katkımızı kabul ettik ama zamanda aynı kendi görüş ve önyargılarımızı sınırlandırmak ve kontrol
etmek için konuşmaları açık şekilde yönlendirmekten kaçındık. Mülakat yaptığımız kişilerin
argümanlarını geliştirmelerine izin verdik ve söylemleri doğrudan ve dolaylı olarak bu araştırma
projesinin konuları ile ilgili olduğunda sorular sorarak konuyu daha da açmalarını sağlamaya
çalıştık. Her bir etkileşimin dinamiklerine bağlı olarak, bazen duyduğumuz şey üzerine yorum
yaptık. Bu mülakat yaptığımız kişilerin daha fazla düşünüp görüşlerini daha derinlemesine
ortaya koymaları içindi. Tartışmaların çok daha az yapılandırılmış ve daha diyalojik olduğu odak
gruplarında alternatif görüşleri, farklı yaklaşımları ve fikir farklılıklarını da not edebilmek adına
herhangi bir anlaşmazlığı veya katılımcılar arasında görüş ayrılığını yakalamaya özen gösterdik. 
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SONUÇLAR

Non-cooperation as a default option 
Araştırma bulguları, Kıbrıs’taki yüksek öğretim kurumları arasında profesyonel düzeyde son
derece sınırlı toplumlararası temas ve işbirliği olduğunu teyit etti.  Bu durum her iki taraftaki
çoğu katılımcı için normaldi ve işlerin doğal gidişatıydı.  Ancak işbirliği yapmama mantığı,
bölünmüşlüğün her iki tarafında farklıydı.  “Yapmayı isterdim ama bu hiç olmadı” diye konuştu
Kıbrıslı Rum bir tıp doktoru. Uluslararası toplantılarda Türkiye’den meslektaşları ile tanıştığını
ama hiçbir zaman bir Kıbrıslı Türkle tanışmadığını söyledi (mülakat 1). 

İşbirliğinin nasıl elde edilebileceğine dair soruya aynı Kıbrıslı Rum doktor (mülakat 1) bunun
“zorlanmaması gerektiğini” söyleyerek cevap verdi.  Gerekli yeterlilikleri olması halinde, hem
öğrencilere hem de akademisyenlere “kapılar açıktır” demek yeterli bir davet olmalı.  Bunu
işbirliği izler mi izlemez mi bu ayrı bir konu, diye açıkladı. Ancak bir kişinin inisiyatif üstlenip ilk
adımı atması gerektiğini kabul etti. (mülakat 1). 

“Kesinlikle temas ve işbirliği için alan vardır” dedi bir başka alanda çalışan Kıbrıslı 
Rum doktor. O da uluslararası konferanslarda hatta bazıları Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılan
konferanslarda Türkiye’den meslektaşlarla tanıştı ama hiç bir Kıbrıslı Türk meslektaşıyla
tanışmadı (mülakat 2). O da çok olumluydu ve buluşmanın akademik değerini görüyordu ama
bunun nasıl olabileceği ile ilgili tereddütleri vardı. “Birkaç nesil geriden gelen genetik sendromlar
söz konusu olduğunda Kıbrıs’ın tüm nüfusundan veri toplamak için işbirliği yapmak araştırma
için çok faydalı olurdu” dedi. Sorulduğunda, “öğrencilerin de diğer taraftaki hastanelerde pratik
yapmasının faydalı olacağını” söyledi. “Ancak bizlerin [akademisyenlerin] oranın şartlarını
bilmemiz gerekiyor” (mülakat 2). 

Üniversitelerde çalışan Kıbrıslı Türk eğitimci ve araştırmacılar, Kıbrıslı Rum meslektaşlarının
işbirliğine girmesinin önündeki en büyük engelin tanınmama konusu olduğunu düşünüyorlar.
Kıbrıslı Türk bir çevre mühendisi (mülakat 11) güneyden kişilerle sivil toplum kapsamında iki
toplumlu bir AB projesi çerçevesinde işbirliği yaptığını, ancak Kıbrıslı Rum bir akademisyen 
ile akademik bir işbirliği hiç bir zaman yapamadığını belirtti. Bunun nedeni sorulduğunda,
“bunu yapmayı gerçekten çok istediğini çünkü kuzey için yapılan bir projeye güneyi de
katmanın çok muhteşem olacağını ancak güneyden kimse ile temasa geçmeye çalışmadığını
çünkü tanınma konusunun herhangi bir işbirliğinin önüne geçeceğine emin olduğunu belirtti.
“Benim üniversite ile ilişkimi kullanmayı kabul edeceklerini sanmıyorum” dedi ve şunu ekledi
“Keşke etseler çünkü halihazırda araştırma fikirlerim var; ada-çapında yapılan çalışmalar çok
daha değerli.” 
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Her iki Kıbrıslı Rum tıp doktoru, herhangi bir işbirliği ve değişimin sadece bilime dayalı

olması gerektiğini ve “siyasetten ve gizli ajandalardan kaçınılması” gerektiğini söyledi (mülakat

2) ve (mülakat 1).  Ancak bu görüş pek yaygın değil.  Kıbrıslı Rum bir inşaat mühendisinin farklı

bir görüşü vardı. Temas, değişim ve işbirliğinin sosyo-politik değerine ve bunun spesifik olarak

barış kültürüne nasıl doğrudan yardımcı olabileceğine odaklandı.   “Dürüst olalım. Kıbrıs Türk

toplumu izole edilmiştir. Akademik kurumları da öyle.  Eğer değişimin ön şartı olarak salt bilgi

ararsak, bu hiç bir değişimin olmaması için bir bahane haline gelebilir” (mülakat 3). Benzer

şekilde, Kıbrıslı Rum dil bilimci ve psikolog da temasın hem bir motivasyon hem de etkisi

anlamında sosyo-politik değerine odaklandı (mülakat 5, 6). 

Hem mülakatlarda hem de odak gruplarında işbirliğinin araştırma ve eğitim için akademik

faydalar sağlayacağı üzerinde hemfikir olundu. Ancak, çoğu bunun temas ve değişimi

gerçekleştirmek için yeterli olmadığını düşünüyordu. Büyük oranda mülakata katılan Kıbrıslı

Türkler de işbirliğinin akademik getirilerini öncelik olarak ortaya koydu.   

İki tarafın işbirliğinden eşit derecede fayda sağlayamayacağı fikrine karşı, tıp fakültesinde

çalışan Kıbrıslı Türk akademisyen (mülakat 12) ve eğitim fakültesinde çalışan Kıbrıs Türk

akademisyen (mülakat 7) Kıbrıslı Türk üniversitelerin güveydeki akademisyenlere ve öğrencilere

sunacak şeyleri olduğunda mutabık kaldı.  7 numaralı mülakat katılımcısı bazı alanlarda Kıbrıs

Türk üniversitelerinin laboratuvar ve diğer fiziki altyapıya çok önemli yatırım yaptığını ve bu

anlamda Kıbrıs Rum üniversitelerinin önüne geçtiğini belirtti. 12 numaralı mülakat katılımcısı

potansiyel katkının bunun ötesine geçebileceğini söyledi: “Yurt dışında eğitim görmüş, çok

tecrübeli, yetenekli ve gerekli ağlara sahip Kıbrıslı Türk akademisyenler var; bilgilerini paylaşma

potansiyelleri var” dedi. 

Yukarıdaki yorumlardan Kıbrıs sorununun sosyal etkileşimi nasıl etkilediğini ve bölünmenin

nasıl normalleştirildiğini - aktif olarak kabul edilmese bile pasif olarak hoş görüldüğünü -

görmek mümkündür.  Temas, işbirliği ve değişim bazı riskler ve muhtemelen bedeller içerir;

bu da bağlantı kurmak isteyebilecekler için eşiği yükseltmektedir. Mülakata katılanlardan biri

bunun önceliklere bağlı olduğunu söyledi: “Bunu yapmak zorunda olanlar yapmanın bir yolunu

buluyorlar.” Ancak yüksek öğretim kurumlarında bunu yapmak için pek fazla ihtiyaç yok

gibi”(mülakat 3). 

İşbirliği önündeki siyasi ve idari engeller  
Kıbrıslı Türk meslektaşları ile iki işbirliği projesine giren Kıbrıslı Rum inşaat mühendisi, bunu

resmi akademik kapasitesi ile değil, kendi kişisel profesyonel kapasitesi ile yapmak zorunda

kaldı; dahası her iki proje de siyasi nedenlerle idari bahanelerle engellendi. Biri kuzeydeki siyaset

(AB finansmanı yerine Türk finansmanının tercih edilmesi) diğeri de güneydeki siyaset (kuzeyde

Kıbrıslı Rumlara ait arazileri kullanıyor olma ihtimalleri nedeniyle Kıbrıslı Türk şirketlerle

çalışmama kararı). Üçüncü bir girişim çeşitli nedenlerle ileriye götürülemedi ve “idari konuların

ortaya çıkacağı aşamaya gelmedi” (mülakat 3). 



23Sonuçlar 

2. Odak grubunda Kıbrıslı Rum psikolog (mülakat 6), Kıbrıslı Rum iletişim eğitmeni ve 
Kıbrıslı Türk bilgisayar mühendisi birkaç temas tecrübesi yaşamışlardı. Hepsi konferanslara
katılımdan bahsetti ama bu da sorunsuz değildi; var olan koşullarla ilgili hayal kırıklıklarını da
ortaya koydular.  

Kuzeydeki üniversitelerin statüsü hem kurumsal hem de bireysel işbirliğinin önündeki en
büyük engeldir. Kıbrıslı Türk akademisyenler konferanslara ve panellere katılmak için ve hatta
ders anlatmak için güneydeki üniversitelerden davet almaktadırlar.  8 katılımcı örneğin, bu
faaliyetlerde sık sık yer almaktadır.  Ancak neredeyse her seferinde ortaya çıkan tipik problem,
Kıbrıslı Türk akademisyenin bağlı olduğu kurum ve ülkedir.  Genelde Kıbrıslı Türklerden,
üniversitelerinin adını yazmamaları sadece çalıştıkları alanı yazmaları rica edilmektedir. Bu,
kuzeydeki üniversitelerin isimlerini konferans programlarına veya yayınlarına yazarak “dolaylı
tanıma” sorununun önüne geçmek için yapılmaktadır. Dolayısıyla, Kıbrıslı Türk akademisyenlerin
güneydeki akademik bir etkinliğe katılımı tamamen kişisel bazdadır. Kıbrıslı Türk mülakat ve
odak grubu katılımcıları arasındaki ortak görüş, bunun oldukça can sıkıcı olduğudur; “farklı
ülkelerden ve kurumlardan gelen bilim insanları ile dolu konferans odasında hiçbir üniversite
ile bağı olmayan sadece ben vardım,” diyor Kıbrıslı Türk bir akademisyen 2. odak grubu
tartışması sırasında.  Benzer bir problem adreslerin sonları ile ilgili ortaya çıkıyor: Kuzey Kıbrıs
ve Mersin 10 Türkiye genelde çok tartışmalıdır – 2. odak grubu katılımcılarına göre, bazen kuzey
Kıbrıs (küçük harf k ile) veya sadece Kıbrıs bir orta yol olarak işe yarayabiliyor.  

Bağlı olunan kurum veya Kıbrıs Türk üniversitelerinin bulunduğu ülke konusu işbirliğini
engellemeye devam edecek. Bazı Kıbrıs Türk üniversiteleri yeni bir direktifle, akran değerlen -
dirmesine tabi akademik dergilerde yayına maddi ödülü üniversite adresi olarak Türkiye’nin
yazılması şartına bağladı. Bu Kıbrıslı Türk bilim insanlarının ileride Kıbrıslı Rumlarla yapacakları
işbirliklerinde bağlantılı oldukları kurum ve ülke ile ilgili taviz vermelerini daha da zorlaştıracaktır.  

Kıbrıslı Türk akademisyenler Kıbrıslı Rum meslektaşlarıyla temas veya işbirliği konusunda
üniversite yönetimlerinden, meslektaşlarından ve yetkililerden çok daha az baskı görmektedir.
“Hiç bir şekilde bir baskı hissetmiyorum,” diyor mülakat 9.  Ancak bu her zaman böyle değildi.
1990larda ara bölgedeki Ledra Palace Hotel veya iki-toplumlu Pile köyünde gerçekleştirilen iki
toplumlu faaliyetlere katılan mülakat ve odak grubu katılımcıları yan masada sivil polisin
oturduğunu ve o zamanlar hain ilan edildiklerini belirtiyorlar. Güneye odak grubu toplantısına
gitmek için Ledra Palace geçiş noktasından geçerken bir kez daha o günleri hatırladım ve aynı
duyguları yaşadım,” diyor bir katılımcı.  Aynı şey, Kıbrıslı Rum akademisyenler için söylemek zor.
“Kuzeydeki bir konferansa katıldığım için meslektaşlarım tarafından aşağılandım,” diyor 2. odak
grubu katılımcılarından biri. Meslektaşlarının bunu, KKTC’nin tanınması olarak gördüğünü
sözlerine ekliyor. Kuzey’deki tüm konferans odalarında en az bir set KKTC ve Türkiye bayrağı
olması muhtemelen kuzeydeki faaliyetlere katıldıklarında Kıbrıslı Rum bilim insanlarının
hissettiği endişeyi yatıştırmaya yardımcı olmuyordur.  

Kıbrıslı Rum katılımcılar, profesyonel işbirliği önündeki en büyük iki engelin şunlar olduğunu
söylüyor: siyasi anlaşmazlık ve tanınma konusu; temasa karşı olanların beklenen tepkileri.
Birincisi daha çok idari bir engel olarak kategorize edilebilirken, ikincisi sosyal bir engeldir.



9 Bakınız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altındaki bölgelerinde yasadışı olarak faaliyet gösteren “üniversiteler.” Kıbrıs
Cumhuriyeti hükümetinin pozisyonu için
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/663178FC5592CDE3C2257F9C0034A158?0penDocument 
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Bunların ikisi de yapısal konulardır ve bölünmüşlüğün normalleştirilmesine işaret etmektedir
(yukarıda belirtildiği gibi). Engeller baskıcı olmaktan çok engellemeye yöneliktir ve dahası: var
olduklarından daha çok, oldukları var sayılmaktadır. Temas ve değişim ile potansiyel olarak
ilgilenen akademisyenler bunu denemekten bile caydırılıyorlar çünkü “bir bedel ödemek”
zorunda kalacaklarına inanıyorlar (mülakat 1, mülakat 2, mülakat 3, mülakat 6). Kıbrıslı Rum
psikolog Yeşil Hat tüzüğünden bahsetti ve düşmanca ortamdan ve basit bir ticari faaliyeti bile
kınayan medyadan söz etti.  “Maddi olmayan çalışmaların, araştırmaların, öğretinin söz konusu
olduğu bizim durumumuzda, bu daha da kötüdür” diyor. Bu alanda daha da fazla şüphenin
ortaya çıkacağına inanıyor (mülakat 6). 

Bir tarafın kazanması durumunda diğer tarafın kaybedeceği mantalitesi ile işlev gösteren
Kıbrıs (Rum) Dışişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk üniversitelerinin yurtdışından
öğrenci çekme çabalarını engellemek için sistematik olarak yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar.
Aynı zamanda Kıbrıs Türk üniversitelerinin organize ettiği konferans ve diğer akademik
faaliyetleri, almaya çalıştıkları akreditasyonları ve yapmaya çalıştıkları işbirliği anlaşmalarını
sabote etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çalıştığı üniversitenin idaresinde de yer
almış olan ve mülakata katılan Kıbrıslı Türklerden biri (mülakat 7) üniversiteyi tanıtmak için
gittikleri her yerde ör. Afrika, potansiyel öğrencilere Kıbrıs’ın kuzeyinde neden okumamaları
gerektiğini anlatan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir mektup gördüklerini söyledi.  

Bir başka örnek vermek gerekirse, bir Kıbrıs Türk üniversitesi, Girne’de bir konferans düzenle -
di ğinde, organizasyon ve bilimsel inceleme komitesindeki bilim insanları, Girne Göçmenler
Derneği’nden sinirli ve göz korkutucu bir e-posta aldılar.  Bu mektup öncelikle işgal ve 1974
sonrası yaşanan toplu yerinden edilme ile ilgili resmi söylemi tekrar ediyor ve şu cümle ile
bitiyordu: ‘‘Bize karşı işlenen suçlara sözleri veya eylemleri ile ortak olan herkese karşı yasal
haklarımızı koruyarak, Kıbrıs’ın işgal bölgelerindeki yasadışı faaliyetten çekilmenizi duymayı
sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Kıbrıslı Rumların kuzeydeki üniversiteler ile ilgili pozisyonu dört spesifik unsura dayanmak -
tadır: öncelikle, Kıbrıs Türk üniversiteleri ‘yasadışı şekilde faaliyet gösteren eğitim kurumlarıdır’
çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yüksek Öğretim ile ilgili Yasa ve Kurallarına uymamaktadırlar.
Dolayısıyla, verdikleri “yeterlilikler”in yanı sıra, kendileri de Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından
tanınmamaktadır.  İkinci olarak bu “üniversiteler” sözde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” (“KKTC”)
altında faaliyet göstermektedir. İlgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası
hukuk açısından bu, Türkiye hariç uluslararası toplum tarafından tanınmayan yasadışı bir
yapıdır.’ Üçüncüsü, “üniversitelerin” veya verdikleri “yeterliliklerin” ‘doğrudan veya dolaylı
tanınması Yüksek Öğretim ile ilgili mevcut önemli Avrupa girişimlerinin şartlarına ve amaçlarına
terstir çünkü bu girişimlerin bir ön şartı ulusal düzeyde işbirliği ve ulusal olarak tanınan
kurumsal bir çerçevedir.’ Son olarak “üniversitelerin” üzerine inşa edildiği arazi çoğunlukla Kıbrıslı
Rum yerinden edilmiş insanlara aittir.9 Hem iki taraftan hem de Türkiye ve Yunanistan’dan
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akademisyenler arasındaki temas ve diyaloğu artırmak için çeşitli çabalar yürüten Avrustralyalı-
Kıbrıslı Michalis Michael’in dediği gibi, “temel olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti ve üniversiteleri...  kuzey
Kıbrıs’taki üniversiteleri, özel olsun, yarı-özel olsun veya devlet üniversitesi olsun, tanımamaktadır.
Bu da Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki (Güney Kıbrıs) üniversitelerin kuzeydeki üniversitelerle yasal
olarak herhangi bir kurumsal ilişkiye girememektedir.10

Dolayısıyla tanıma konusunun iki taraftan akademisyenler arasında daha fazla işbirliği

önündeki ana engel olmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.  Sonuç olarak, etki

yaratmayı amaçlayan herhangi bir girişimin, her iki tarafın siyasi liderliği tarafından desteklenmesi

gerekmektedir. Tabii ki gerçek zorluk Kıbrıslı Rum tarafını pozisyonunu değiştirmesi için ikna

etmek olacaktır.  

Araştırmamızda güneydeki devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin pratikleri arasında

önemli bir farka rastlanmadı. Özel üniversitelerin yönetimlerinin izin vermesi halinde devlet

üniversitelerine kıyasla kuzeydeki özel üniversitelerle işbirliğine girmekte teoride daha özgür

olacakları beklenebilir. Ancak durum böyle değil.  Kıbrıs Türk üniversiteleri ile ilgili resmi Kıbrıslı

Rum pozisyonu (yukarıda anlatıldığı gibi) güneydeki tüm özel üniversiteler için birebir

geçerlidir.  Özel bir üniversitenin yönetimi işbirliğine açık olsa bile, Bakanlığın pozisyonuna

karşı çıkmak veya bunu aşmak mümkün değildir. Üniversitelerin akreditasyon ve diğer

düzenleyici süreçler için devlete bağımlı olması, öğrenciler için katı rekabet ve kötü reklamdan

kaçınma ihtiyacı, potansiyel olarak bölünmüşlüğün diğer tarafı ile işbirliği yapmak konusunda

olumlu olan yönetimleri bile daha tereddütlü ve çekingen davranmaya itiyor.  Yeniden

Michael’den alıntı yapmak gerekirse; “kurumsal işbirliği için herhangi bir girişimin çok büyük

siyasi ve mali sonuçları olur.” Özel üniversitelerin... tabii ki daha büyük bir esnekliği vardır ama

onların da liderlikleri siyasetçilerden ve müşterilerinden alacağı tepkiden korkmaktadır.”

Siyaset ve tanıma konusu resmi ve tam bir değişimin önündeki çok büyük engellerdir.  “Eğer

resmi bir araştırma işbirliğiniz varsa ve bir Kıbrıs Türk üniversitesi konsorsiyumun bir parçasıysa,

ne dersek diyelim bu bir çeşit tanımadır. Ben bir bilim insanı olarak bunu umursamayabilirim

ama üniversite yönetiminden biri buna o şekilde bakmayacaktır (mülakat 1). Birçok Kıbrıslı Rum

akademisyen kurumsal bir çerçeve ihtiyacını vurguladı.”Bunu tek başıma yapamam. Eğer diğer

tarafa geçmek için bir davetiye alırsam zor durumda kalırım.  Bunun bir şemsiye altında olması

lazım: profesyonel bir birlik, bir üniversite, bir Tıp Derneği vs.” (mülakat 2). Kimin bu girişimi

üstlenebileceği sorusu sorulduğunda ise cevap, bunun belli bir prosedür geliştirip üzerinde

anlaştıktan sonra sadece üniversitenin üst düzeyinden gelebileceği oldu. Kıbrıslı Türk siyaset

bilimci (mülakat 10) bunun iki üniversite arasında bir protokol altında yapılması durumunda

akademisyen değişim programına seve seve katılabileceğini belirtti. 

10 Yazarlar Michalis Michael’a katkılarından dolayı teşekkür eder.  
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İşbirliği için akademik ve siyasi zorunluluk 
İkinci odak grubu katılımcılarının tartışmalarından varılan bir diğer ilginç sonuç şu ki, iki-
toplumlu işbirliğine dahil olan akademisyenlerin çoğunluğu, bunu sadece akademik nedenlerle
değil, siyasi görüşleri nedeniyle de yapıyorlar. Yani iki toplumun yakınlaşmasına ve adanın
birleşmesine inandıkları için. Dahası, özellikle de Yunanistan ve Türkiye’den olan yabancı
akademisyenlerin, kazanacakları bir şey olmadığından, yani Kıbrıs sorunu onlar için pek bir
endişe kaynağı olmadığından, Yeşil Hattın diğer tarafındaki profesörlerle işbirliği yapmak
konusunda daha az istekli olduklarını gördük.  Bir katılımcının dediği gibi ‘Akademik kaygıların
dışında işbirliği için ekstra bir motivasyonum var çünkü çocuklarımın birleşmiş bir adada
büyümesini istiyorum.’ Yurtdışından gelen bir meslektaşı ise bu zahmete girmek istemiyor: 

Genel olarak Kıbrıslı Türk bilim insanları Kıbrıslı Rum meslektaşlarıyla daha çok işbirliği
yapabilmek konusunda en azından Kıbrıs sorununa müzakere edilmiş bir çözüm bulunmadıkça,
çok da iyimser değildiler.  9 numaralı mülakat katılımcısı örneğin, şartlar bu şekilde devam
ettiği sürece, kurumsal düzeyde daha fazla işbirliği kanalları yaratma girişimlerinin - liderler
tarafından desteklense bile - başarısız olacağını belirtiyor - aynı iki liderin üç yıl önce üzerinde
anlaşmış olmalarına rağmen mobil telefonların bağlanmasının mümkün olmadığı gibi. “Kıbrıslı
Rum tarafının şu anki anormal durumu meşrulaştıracak adımları atmaktan kaçınmasını”
beklediğini de söyledi. Kurumsal işbirliği ancak iki taraf arasında Kıbrıs Türk devletinin statüsünü
açıklığa kavuşturacak siyasi bir anlaşmanın olması durumunda mümkün olabilir, diye
sonuçlandırdı sözlerini.  

Üniversitelerin Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesi için ana motorlar olması Kıbrıs Rum
tarafının iki tarafın yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliği konusunu siyasi olmaktan
çıkarmayı kabul etmesini zorlaştırmaktadır. En başından itibaren yüksek öğretim KKTC’nin tek
taraflı bağımsızlık ilanı nedeniyle uluslararası toplum tarafından getirilen uluslararası izolasyonunu
yenmek için bir ekonomik sektör olarak tasarlanmıştı (Türkiye Eski Büyükelçisi Ertuğrul
Kumcuoğlu, alıntı İnanç 2007), ve resmi rakamlara, Kıbrıs Türk üniversitelerine kayıtlı üniversite
öğrencisi sayısı ve yüksek öğretim sektörü tarafından yaratılan gelire bakıldığında bunun
başarılı bir strateji olduğunu göstermektedir. 

Kaçırılan fırsatlar 
“Öğrenci değişimini” resmi olarak üniversiteme önerdim, “ancak iş çıkmaza girdi - Bakanlığa
sormamız lazım falan filan,’ diyor Kıbrıslı Rum psikolog (mülakat 6). Türkçe öğrenmek için Yeşil
Hattı geçebilecekken öğrencilerin Türkiye’ye gönderilmesi zaman zaman durumu saçma
boyutlara vardırıyor (mülakat 6).

Benzer şekilde ama farklı bir açıdan Kıbrıslı Türk akademisyen (mülakat 7) coğrafi yakınlığın
avantajlarından faydalanmanın öneminden bahsetti; “belli bir dersi öğretecek öğretmenimiz
olmadığında Türkiye’den profesör getirtiyoruz. Güneyden birini getirtmek çok daha etkili ve
ucuz olurdu” Aynı şey fiziksel altyapı, laboratuvarlar ve kütüphaneler için de geçerli diyor. Çifte
iş yapacağımıza birbirimizi tamamlamaya çalışmalı ve sınırlı kaynaklarımızı daha etkin şekilde
kullanmalıyız, diye not ediyor.  



27Sonuçlar 

İşbirliği için Üniversite dışı alternatif yollar ve siyasi destek 
Bir inşaat mühendisi meslek örgütlerinin üniversitelerden daha kolay işbirliği yapabileceğini
söyledi. Bunun için geçiş noktaları açıldığından beri bazı hazırlık çalışmaları yapıldı. İki taraftan
insanlar arasında halihazırda ilişkiler var, birçok ortak etkinlik düzenlendi, “sıfırdan başlamaya
gerek yok” (mülakat 3). 

Aynı görüş üst düzey bir yönetici tarafından da ortaya kondu (mülakat 4). Yönetici, iş
yerlerinin devlet yapılarına üniversitelerden daha az bağlı oldukları için kurumsal kısıtlamaların
üstesinden gelmenin daha kolay olduğunu söyledi.  Ancak çoğu Kıbrıslı Türk mesleki örgüt de
1964 ve 1974 sonrası kurulduğu için güneyde onlar da tanınma problem ile karşı karşıya
kalabilirler. Sanat alanında başarılı temaslar kuruldu ve iki toplumlu Kıbrıslı bir grup İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında Türkiye’ye gitti. 1. odak grubundaki Kıbrıslı Rum
sanatçılar sanat dünyasındaki bağlantıların genelde fark edilmediğini belirtiyorlar: “sanat
sadece bir skandal meydana geldiğinde görünür oluyor, Manifesta gibi.”  Bu çok prestijli
uluslararası sanat sergisi, 2006 yılında Kıbrıs’ta düzenlenecekti. Ancak Kıbrıslı Rum Eğitim
Bakanlığı organizatörlerin sergiyi Kıbrıs’ın kuzeyine de taşıma niyetine karşı çıkınca organizasyon
çöktü ve sergi iptal edildi.  

Üniversite yönetimi tarafından organize edilen değişim programı varsayımsal senaryosu
sunulduğunda, her iki doktor da olumluydu ancak her ikisi de başta tereddüt beklediğini
belirtti.  Meslektaşlar ve öğrenciler katılmak konusunda isteksiz olabilir, çünkü “insanların onlara
hain diyeceğinden” endişe edebilirler.  Ancak bundan kazanılacak faydalı bir tecrübe varsa bu
başarılı olacaktır, dedi bir diğer doktor (mülakat 1). Başta kolay olmayacaktır çünkü bazı insanlar
kaçınılmaz bir şekilde “siyasi argümanlar kullanarak bu hareketi eleştirecektir” ancak uzun
vadede bunu aşmak mümkündür dedi bir diğeri (mülakat 2). 

Mülakat yaptığımız çoğu akademisyen, liderlerden öğrenci ve akademisyen değişimini ve
işbirliğini teşvik eden bir ortak açıklamanın faydalı olabileceğini düşünüyorlar. Üniversite
yönetimlerinin olumlu yaklaşımı da aynı şekilde faydalı olabilecektir.  Ancak, yapısal değişiklikler
olmaksızın, bunlar bile engelleri ve tepkileri aşmaya yetmeyecektir.  Ancak Kıbrıslı Rum
akademisyenler bu önlemlerin değişim programlarına ilgi duyanlar için yeterli destek teşkil
edeceğinden emin olduklarını söylüyorlar (mülakat 5, mülakat 6). Kıbrıslı Türk akademisyenler
de bu programlara destek belirttiler. Üniversite yönetimlerinin buna destek olacağını ve
halihazırda uluslararası karma gruplar içerisinde okuyan öğrencilerin Kıbrıslı Rum profesörlere
veya sınıf arkadaşlarına sahip olmaktan rahatsız olmayacaklarını belirttiler.  Bir Kıbrıslı Rum’un
üniversite yönetimi için veya öğrenciler açısından sorun olup olmayacağı sorulduğunda, 11
numaralı mülakat katılımcısı “kanser araştırmaları veya eczacılık konusunda seminer veren
Kıbrıslı Rum akademisyenlerimiz oldu ve asla hiç bir problem yaşanmadı” diyor. Sadece 10
numaralı mülakat katılımcısı bazı milliyetçi Türkiyeli öğrencilerin Kıbrıs Rum profesör veya sınıf
arkadaşlarına karşı çıkabileceği yönünde tereddüt belirtti.  

Tüm Kıbrıslı Rum akademisyenler öğrencileri işin içine katmadan akademisyenler arasında
temas ve değişimin olmasının çok önemli olduğunu vurguladı (mülakat 1-6). Bu görüş iki odak
grubunda da ortaya kondu. Kıbrıslı Rumların kuzeye geçmesinin gönüllülük esasına bağlı
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olacağı, bunun da daha kapsamlı temas/değişim için engel teşkil edeceği belirtildi. 1. odak
grubunda yer alan Kıbrıslı Rum bir sosyolog, bazen öğrencilerini seminerler için Dayanışma
Evi’ne götürdüğünü ve burada Kıbrıslı Türk meslektaş ve öğrencilerle etkileşim içine girdiklerini
söyledi. “Ancak onlardan kuzeyde bir üniversiteye gitmelerini isteyemem. Bazıları geçiş
noktalarından henüz hiç geçmediler.”  8 numaralı Kıbrıslı Türk mülakat katılımcısı bir Kıbrıslı Rum
meslektaşı ile Dayanışma Evi’nde paneller düzenlediklerini bunların amacının spesifik olarak her
iki taraftan öğrencilerin birbiri ile etkileşime girmeleri için bir alan yaratmak olduğunu belirtti.  

Çoğu Kıbrıs Türk öğrenci için güneye geçerek bir üniversiteyi ziyaret etmek daha az
sorunludur.  İki taraf arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı 15 yıl içerisinde bazı Kıbrıslı Türkler
Kıbrıs Rum üniversitelerinde okumayı seçmişlerdir.  Şu anda University of Nicosia’da okuyan
30 Kıbrıslı Türk öğrenci vardır. Dokuz Kıbrıslı Türk öğrenci de University of Cyprus’da kayıtlıdır.
2017-2018 akademik yılında Kıbrıs Türk üniversitelerinde okuyan 13,000 öğrenci olduğu göz
önünde bulundurulduğunda (Büke 2018a) bu rakam kayda değer bir rakam değildir.  

Rekabet 
İki Kıbrıslı Rum doktor özel üniversiteler arasındaki rekabetin hem toplumlar arası hem de
toplum içerisinde işbirliğini engellediğini belirtti. Her ikisi de özel üniversitelerin kar-amaçlı
karakterine vurgu yaparak bunun önceliklerini şekillendirdiğini ve öncelikli odaklarının
araştırma olmadığını belirttiler (mülakat 1 ve mülakat 2). Tıp okullarının yeni açılmış olması ve
buradaki eğitimin oturması için zamana ihtiyaç olması da bir engel olarak ortaya kondu; bunun
sonucu olarak daha muhafazakar oluyorlar ve belirsiz faydası ve potansiyel olarak yüksek bedeli
olacak şeyler için risk almaktan kaçınıyorlar (mülakat 2). 1. odak grubundaki Kıbrıslı Rum
sosyolog rekabet konusunu biraz daha açarak,  kuzeydeki özel üniversiteleri tanınmamış
kalmasının güneydeki özel üniversitelerin işine geldiğini çünkü uluslararası öğrenciler için
birbirleri ile rekabet halinde olduklarını belirtti.  



29

POLİTİKA ÖNERİLERİ

Bu bölümde şu anki soğuk savaşı andıran durumu iyileştirebilecek ve iki toplumdaki
bilim insanları ve yüksek öğretim kurumları arasında bağlantılar oluşturabilecek bir dizi
öneri yapacağız. En siyasi olarak iddiasız öneriler, kurumsal ve hükümet düzeyinde

kazan kaldırmadan, kişisel düzeyde işbirliğini teşvik edebilir. Daha kapsamlı çabaların güçlü
siyasi iradeye ve liderlik düzeyinde sahiplenilmeye ihtiyacı vardır çünkü bunlar kökleşmiş
hükümet politikalarına - özellikle de güneyde - meydan okuyacaklardır.  

1. Bu bağlamda, ilk politika önerimiz, bireysel akademisyenler arasında etkileşim ve işbirliğini
teşvik etmektir.  Mülakatlarımız ve odak gruplarında yaptığımız tartışmalar, iki taraftan
akademisyenlerin büyük oranda birbirinden habersiz olduğunu ve kurumsal işbirliği
olmaksızın diğer toplumda benzer alanlarda veya konularda çalışan akademisyenleri
kolayca bulamayacaklarını ortaya çıkardı. Kıbrıs’taki yüksek öğretim kurumlarında çalışan
tüm araştırmacıları, yayınları ve araştırma alanları da dahil, içeren bir veri tabanı/web
sayfası veya internet üzerinden bir platform bilim insanlarının potansiyel işbirliği için
birbirleri ile temas etmesini kolaylaştıracaktır.  Aslında bu CAF’ın bir projesiydi ancak
finansman eksikliğinden dolayı hayata geçirilemedi.  

Diğer networking faaliyetleri ara bölgede organize edilebilir.  CAD (Cyprus Academic Dialogue)

(Kıbrıs Akademik Diyalog) Avusturya Yüksek Komiserliği’nin başlattığı ve himayesinde yaptığı

böyle bir toplantıda doğdu. Nispeten arkadaşça ve nötr bir ortamda gerçekleştirilen bu tarz

sosyal/profesyonel networking faaliyetleri ilk teması daha kolay hale getirebilir. 12 numaralı

mülakat katılımcısının da dediği gibi “yıllık bilimsel toplantıların yanı sıra, bilim toplumu için

organize edilen şarap tadım etkinlikleri gibi tamamen sosyal etkinlikler akademisyenler

arasındaki ilk köprünün kurulmasına yardımcı olabilir ve internet üzerinden bir platformdan

daha bile iyi olabilir. Normal ülkelerde bu, bu şekilde yapılıyor. Bizim durumumuzda neden 

işe yaramasın?”

2. Olası ikinci veya paralel adım, finansal hibeler sunarak iki toplumlu araştırma projelerini

teşvik etmektir. 2018’de bilim alanında işbirliği yapan ekipler, adada kalıcı barışı teşvik için

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında iki toplumlu işbirliğini desteklemeyi amaçlayan

Stelios İki-Toplumlu Ödüllerin beş tanesini kazanmışlardır. Benzer hibeler, özellikle bilim

alanında işbirliğini hedefleyen hibeler akademisyenler ve araştırmacılar arasında daha

fazla işbirliğini teşvik edebilir. Michael’e göre “bu tarz işbirliklerinin Kıbrıslıların günlük
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hayatında gerçek bir etki yapması gerekir.” Bu, çevre sorunları, sağlık, kültürel restorasyon,

su kullanımı vs. gibi siyasi olmayan ve sosyal bilimlerin dışındaki alanlarda ortak araştırmalar

yapmak anlamına gelebilir.  Kıbrıslı Türk bilim insanları bu tarz programlara katılmakta

özellikle istekli olacaklardır çünkü finansman olanakları çok kısıtlıdır.  Bu Kıbrıslı Rum bilim

insanları için de çekici olacaktır çünkü böyle bir hibeyi almak Horizon 2020 gibi AB

programlarından hibe almaya çalışmaktan çok daha az rekabetçidir.  

3. Yukarıda da belirtildiği gibi, resmi düzeyde işbirliğini engelleyen ana nedenlerden biri
birçok Kıbrıslı Türk yüksek öğretim kurumunun 1974 öncesi Kıbrıslı Rumlara ait olan
araziler üzerinde inşa edilmiş olmalarıdır.  Bu sorunu çözmenin bir yolu Taşınmaz Mal
Komisyonu üzerinden arazinin yasal sahibine tazminat ödemektir. Bunu bazı otelciler
yapmış ve otellerinin tapusunu temize çıkarmışlardır.11 Kıbrıs Türk tarafı bir iyi niyet
göstergesi olarak üniversitelerin üzerinde bulunduğu arazilere tazminat ödemeyi bir
öncelik haline getirebilir.  Bunun karşılığında süreci kolaylaştırmak için uluslararası kredi
kuruluşları tarafından uzun-vadeli borç verilebilir.  

4. Mali olarak daha zahmetli bir adım, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve
Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nın başarılarını örnek alarak ve onların
izinden giderek, ara bölgede araştırma enstitüleri ve laboratuvarlar kurmaktır. Diğer
başarılı girişimler PRIO, Friedrich Ebert Stiftung ve SeeD tarafından ortaya konmaktadır.
Bunlar her iki toplumdan araştırmacılara kişisel kapasitelerinde tanışma ve işbirliği yapma
fırsatı vermektedir. Böyle bir girişim birbirini dışlamayan iki alternatif yoldan birini seçerek
gerçekleştirilebilir: (1) AHDR vs. örneğini alıp bilim insanlarının kişisel kapasiteleri ile yer
alabilecekleri yeni bağımsız bir organizasyon yaratmak; (2) bir “şemsiye örgüt” kurarak her
iki toplumdan yüksek öğretim kurumlarını bir araya getirmek.  

Yukarıda bahsi geçen tüm organizasyonlar en azından ilk finansmanı ve uzmanlık sunacak
dış aktörlerin dahiliyetini içermektedir.  Kurumdan kuruma işbirliği neredeyse imkânsız gibi
göründüğünden, üçüncü tarafların katılımı hayatidir.  Önerdiğimiz tamamıyla yeni bir fikir
değildir.  Mülakatlarımıza katılanlardan iki kişi (mülakat 8 ve Michalis Michael) bu tarz
girişimler için bazı bilgiler verdiler.  Michael’e göre, Kıbrıs’ta Diyalog için bir Merkez kurulması
fikri konuşuldu.  Bu proje bazında, üniversiteler ve bilim insanlarıyla anlaşma/ortaklık
yapacak otonom bir araştırma enstitüsü ve düşünce kuruluşu olacaktı. Doğrudan ikili bir
ilişkileri olmasa da, çok taraflı bir düzenlemede yer alacaklardı.  Hem University of Cyprus
hem de DAÜ liderliği bu fikirle ilgilendi. 

11 Bakınız, örneğin, Cyprus Mail (2016): Rocks Hotel sold for €2 million 15 December, available online at https://cyprus-
mail.com/2016/12/15/rocks-hotel-sold-e2-million/ ; LGC News (2012) Hotel boss buys Greek land in TRNC, 22
November, available online at https://www.gcnews.com/direct-sale-of-greek-land/ 
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Ancak girişim kaynak ve finansman yetersizliğinden dolayı başarısız oldu (diğer girişimlerle
rekabet edeceği gibi bir algı da oluştu).” Diğer taraftan, 8 numaralı mülakat katılımcısı,
yüksek öğretim kurumları arasında daha kurumsal ortaklıklar yaratmayı amaçlayan
projelerde yer aldı. Güneyden meslektaşları ile, iki toplumun yüksek öğretim kurumları
arasında işbirliği kurmayı amaçlayan girişimlerde aktif şekilde yer aldı: “2004’ten beridir
çeşitli modeller geliştirdik; eğer iki toplumdan üniversiteler doğrudan temas edemiyorlarsa
o zaman onları bir Amerikan üniversitesi, iki belediye (tanıma problemi olmadığı için
Lefkoşa) veya BM Üniversitesi gibi üçüncü bir tarafın şemsiyesi altında bir araya getirelim
dedik.  Ne yazık ki başarılı olmadık” Ana engel tanıma konusuydu - hem özel hem de devlet
üniversiteleri için, diye ekledi 8 numaralı mülakat katılımcısı.  

Geçmiş başarısızlıklara rağmen, eğer liderler bu konuda çalışmaya istekli iseler bu modelin
başarılı olma potansiyeli vardır.  Böyle bir enstitü sadece araştırma alanında değil öğretim
alanında da işbirliğine olanak sağlayacaktır.  Bunun bir örneği vardır: ‘Balkanlarda barış
kuruculuğu üzerine bir yüksek lisans programı üç üniversite tarafından üç ayrı lokasyonda
kurulmuştur’ (bakınız Millican 2018). Yunanca ve Türkçe öğretmek üzerine uzmanlaşmış ve
tamamlanan kurslar için tanınan yeterlilik belgesi veren ada çapında bir dil merkezi de bu
bağlamda düşünülebilecek bir seçenektir.  Bu, tanıma konusunun yeniden bir engel teşkil
etmemesi için, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde özel bir dil nitelik mekanizması kurmayı
gerektirecektir.  

Muhtemelen maliyet açısından en etkili ve etkili sonuçları olacak seçenek, her iki tarafta da var
olan üniversiteler arasında kurumsal işbirliği kanallarını açmak olurdu.  Hem odak grubu
tartışmalarımızda hem de kişisel mülakatlarda böyle bir işbirliğinin güçlü siyasi irade
gerektireceği ortaya çıktı. Şu anda müzakere sürecindeki çıkmaz ve özellikle de Kıbrıs Rum
tarafınca kullanılan söylemin tarzı dikkate alındığında, bu seçeneğin gerçekleşmesi şu an için
zor görünmektedir.  Bununla birlikte önemli ve başarılı bir örnek vardır: ADHR (Tarihsel Diyalog
ve Araştırma Derneği) tarafından geliştirilen ve uygulanan Imagine Projesi.  ‘ilk, ve orta dereceli
okullarla mesleki okulları kapsayan proje 2017-2018 eğitim yılı içerisinde tüm Kıbrıs’taki 40
Kıbrıs Türk ve 40 da Kıbrıs Rum okulundan 2,000 öğrenci ve 194 öğretmeni bir araya getirmeyi
başardı (AHDR 2018). Daha önce örneği hiç yaşanmamış bu işbirliği, projede yer alan
öğretmenlerden birinin sözleri ile ‘İki-Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin dahil olması ile
mümkün oldu.’ Komite, Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı’nın Aralık 2015’te vardıkları
anlaşma sonrası kurulmuştu.  Komite ‘iki ayrı eğitim sistemini takip eden okullarda güven yaratıcı
önlemler uygulama ve iki toplumdan öğrenci ve öğretmenler arasında temas ve işbirliğini
teşvik etmek konusunda çaba göstermektedir.’ Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ve Kıbrıs’taki
BM Barış Gücü tarafından desteklenen bu başarılı proje, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki iyi
niyet misyonu hakkında yazmış olduğu ve Güvenlik Konseyi’ne sunmuş olduğu raporda da yer
almaktadır. Yüksek öğretim kurumları için de benzeri bir teknik komite kurmak iki toplumdaki
üniversiteler arasında işbirliğini başlatmak için gerekli siyasi sinyali ve desteği verecektir. 
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Kabul edilmelidir ki, ilk ve orta dereceli okullar düzeyinde işbirliği, 1960 Anasayasasında
eğitimin toplumsal karakteri dolayısıyla nispeten daha az sorunludur. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti
anayasasının 20. Maddesi toplum meclislerine ilk öğretimin yanı sıra ilk öğretim dışındaki
‘eğitimi’ temin etme yetkisini vermektedir. Bu ifade yüksek öğretimi açıkça kapsam dışında
bırakmamaktadır.

Odak gruplarımızda ortaya çıkan önerilerden biri Yeşil Hattın diğer tarafındaki üniversitelere
öğrenciler için çalışma/saha ziyaretleri gerçekleştirmek olmuştur.  Vize konusu potansiyel bir
engel olarak görülebilir.  Kuzeydeki birçok yabancı öğrencinin Türkiye, Afrika ve Orta Asya’dan
olması bu tarz ziyaretleri karmaşıklaştıracak büyük bir sorun olarak görülebilir.  Ancak, normalde
güneye geçmesi mümkün olmayan Türkiye ve diğer üçüncü ülke vatandaşlarına, herhangi bir
formaliteye gerek duyulmadan izin verilmesinin örnekleri daha önce yaşanmıştır.  Bu tarz
ziyaretler, dinler arası diyalog veya İsveç Elçiliği’nin himayesindeki Kıbrıs Barış Sürecinin Dini
Yolu (RTCYPP) bağlamında gerçekleştirmektedir.  2014 yılının sonlarından beridir, üç büyük
Müslüman tatilinde - Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Mevlit - inananların Larnaka’daki
Hala Sultan Tekkesi’ne ziyarette bulunmasına izin verilmektedir. Anlatıldığına göre, bu
Başpiskoposun müdahalesi ile mümkün olmuştur. Başpiskopos Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis ile görüşerek Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaretlere rıza gösterdiğini söylemiş ve bakanın
onayını almış (Andreou 2014). Daha sonra Dışişleri Bakanı Kasulidis “toplumlararası dini diyalog
sırasında alınan bir karar uyarınca, Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan ziyaretlere Müslümanlarca
yapılan bir ziyaret olarak bakıyoruz. Gelenlerin statüsüne, işgal bölgesinde yasal mı yasadışı mı
olduğuna bakmıyoruz” dedi (Cyprus Mail 2017). Bu göstermektedir ki siyasi irade olunca yasalar
esneyebiliyor ve Türk göçmenler veya yerleşikler gibi hassas ve tartışmalı konulardaki uzun-
süreli politikalar bile bir yana bırakılabiliyor.  
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Diğer yerlerde çalışan kişiler gibi, akademisyenler - özellikle de özel kurumlarda
çalışanlar yayın yapmak, eğitim vermek ve idari işlere bakmak için baskı altındadır.
Bu, gönüllü işler ve siyasi aktivizm için çok az zaman bırakmaktadır.  Kariyerine yeni

başlayan akademisyenler için baskı daha da büyüktür.  Dolayısıyla bölünmüşlük hattının diğer
tarafındaki meslektaşları ile değişim ve işbirliği yapmaya ilgi duyan akademisyenler bile
genelde bunu yapmaya ne zaman ne de enerji bulmaktadırlar. Resmi ve kurumsal işbirliği
önündeki birçok engel (sıradan işlerinin bir parçası olması gereken işbirliği ve değişim)
pratikte daha fazla çaba, risk ve muhtemel bedeller anlamına gelmektedir. Bu da istekli olan
akademisyenleri bile bunu yapmaktan caydırmaktadır.  

Açıkçası, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadığı sürece ve iki taraf arasında şu anda devam
eden neredeyse “Soğuk Savaş” koşulları sürerken, Kıbrıs’ın yüksek öğretim kurumları arasında
temas, değişim ve işbirliği zor ve sınırlı kalmaya mahkumdur.  Var olan yapısal ve kurumsal
engellere ek olarak, toplumlararası ilişkilerdeki mevcut siyasi iklim ve iniş çıkışlar da önemlidir
ve hem bazı fırsatlar hem de ek engeller yaratmaktadırlar. Bununla birlikte, bazı engelleri
aşabilecek, işbirliğini daha çekici kılacak ve daha kolay, etkili ve daha risksiz hale getirecek
adımları atma imkanı vardır.  

Bölünme hattının iki taraf arasında akademik işbirliğinin getireceği genel faydaların yanı
sıra - örneğin barış kuruculuğu, daha gelişmiş eğitim ve öğretim - işbirliğinin özellikle gerekli
olduğu spesifik alanlar vardır.  Örneğin genetik alanında, tıp, epidemiyoloji ve çevre alanındaki
araştırmalar sadece bir taraftaki nüfusla sınırlı kalmamalıdır çünkü bu kaçınılmaz olarak araştırmayı
taraflı ve daha az aydınlatıcı kılmaktadır. Tüm ada çapında araştırmaların yapılabilmesi için
yapıların ve süreçlerin oluşturulması hem bilimsel bilginin hem de barış kültürünün gelişmesine
katkı yapacaktır.  
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Adanın iki-toplumlu bir federasyon altında birleşmesi çabalarında hiç değişmeyen

bir gerçek - ki bu müzakere sürecindeki en büyük engeldir de aynı zamanda - iki

taraf arasındaki derin güvensizliktir. Bu gerçek üzerine kurulu daha geniş bir

projenin parçası olarak, Yüksek Öğretim hakkındaki bu tematik rapor, hem

güvensizliği giderebilecek hem de iki taraf arasında önemli bir işbirliği

geliştirebilecek olası yapıları incelemektedir. Birlikte çalışmak barış kuruculuğu

sürecinde de yapıcı rol oynayabilecek bir karşılıklı bağımlılık mantığı da

geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu Rapor, Kıbrıs'ın Yüksek Öretim Kurumları

arasında toplumlararası temas ve işbirliğine ve bunun güven ve işbirliği yaratma

potansiyeline odaklanmaktadır. Kıbrıs'ın her iki tarafındaki Yüksek Öğretim

Kurumları ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından, rapor, çatışma bölgelerinde

üniversitelerin işbirliği, değişim ve barış kültürünün kurulduğu yerler olarak ele

alındığı uluslararası literatürü gözden geçirmektedir. Daha sonra, araştırma ve

eğitim alanlarında Kıbrıs'ta geçmişte yapılmış ve şu anda yapılmakta olan akademik

işbirliği örneklerine bakılmaktadır. Rapor daha sonra, mevcut siyasi ve yapısal şartlar

altında var olan engelleri, fırsatları ve olasılıkları değerlendirmektedir. Rapor,

Kıbrıs'ın her iki tarafındaki üniversitelerde farklı dallarda çalışan Kıbrıslı Rum ve

Kıbrıslı Türk akademisyenlerle yapılan bir dizi anonim mülakat ve odak gruplarını

temel almaktadır. Raporun son bölümü bir dizi politika önerisi getirmektedir. 

8 REPORT COVER PRIO TURKISH.qxp  23/06/2020  4:08 PM  Page 3


	İÇİNDEKİLER
	GİRİŞ VE TARİHİ KAPSAM
	BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN HER İKİTARAFINDA KIBRIS'IN YÜKSEKÖĞRETİMİNİ HARİTALANDIRMAK
	LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:İŞBİRLİĞİ ALANLARI OLARAK ÜNİVERSİTELER
	KIBRIS’IN YÜKSEK ÖĞRETİMKURUMLARINDA TEMAS,DEĞİŞİM VE İŞBİRLİĞİ
	ARAŞTIRMA SORULARI,METODOLOJİ VE VERİ TOPLAMA
	SONUÇLAR
	POLİTİKA ÖNERİLERİ
	SONUÇ VE SONRAKİ ADIMLAR
	KAYNAKÇA



