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bağlantıları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri dış politikası ve siyasi tarihi bulunmaktadır.



7s e t a v . o r g

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN “SON ŞANS”: FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında başlayıp gitgide kronik bir sorun hâline gelen 
Kıbrıs konusu hem adadaki tarafların yaşamlarını hem de Türkiye’nin dış poli-
tikasını derinden etkilemiştir. Adadaki Türk ve Rum halkının zamanla kültürel 
ve siyasi olarak birbirinden uzaklaşması çözümü gitgide daha zor hâle getirmiş, 
taraflar arasında yıllarca süren müzakereler sonuçsuz kalmıştır. 

Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler’in benimsediği iki bölgeli ve iki toplumlu birle-
şik devlet esasına dayalı bir çözüme ulaşılması yolunda son yıllarda önemli iler-
lemeler kaydedildi. 2008’den beri Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda yü-
rütülen çok sayıda görüşmenin ardından taraflar arasında Şubat 2014’te tarihi 
bir mutabakat metni imzalandı ve doğrudan müzakereler hâlen devam ediyor. 
KKTC’nin 2004’teki Annan Planı referandumundaki görüşleriyle örtüşen bir 
biçimde devam ettirdikleri çözüme yönelik olumlu tavır, GKRY’de son yıllarda 
değişen siyasi ve ekonomik dinamikler sayesinde Rum siyasetçilerinden de destek 
bulmaya başladı. Ayrıca Doğu Akdeniz’de kayda değer doğalgaz kaynaklarının 
keşfedilmesi ve çıkarılacak doğalgazın Batı’ya nakledilmesinde Kıbrıs’ın kilit bir 
pozisyonda bulunması dolayısıyla uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çö-
zümüne yönelik daha fazla ilgi gösterdiği gözlemleniyor. Türkiye de Annan Pla-
nı’nda olduğu gibi sorunun çözümü için yoğun bir diplomasi faaliyetiyle destekte 
bulunuyor. Kısacası, Kıbrıs sorununun çözümü için bugün gerek adada, gerekse 
uluslararası arenada gayet elverişli bir hava mevcuttur. Öte yandan, geçmişteki 
benzer birçok teşebbüsün akamete uğraması yüzünden uluslararası toplumdaki 
genel görüş, mevcut müzakere sürecinin birleşik bir Kıbrıs için “son bir şans” 
olduğu yönündedir.

Kıbrıs’taki müzakerelerin siyasi boyutunun ana hatlarıyla ele alınacağı bu ana-
lizde, meseleye doğrudan veya dolaylı etkisi olan aktörlerin pozisyonları incelenecek 
ve çözüm sürecinin bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

ÖZET

Geçmişteki benzer 
birçok teşebbüsün 
akamete uğraması 
yüzünden 
uluslararası 
toplumdaki 
genel görüş, 
mevcut müzakere 
sürecinin birleşik 
bir Kıbrıs için “son 
bir şans” olduğu 
yönündedir.
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GİRİŞ
Kıbrıs’ta yaklaşık 50 yıldır devam eden bölünmüş-
lük halinin giderilmesi ve siyasi birliğin yeniden 
kurulması yolunda bugün yeni bir aşamaya ge-
lindi. Tarafların çözüme yönelik karşılıklı olumlu 
tavırları ve uluslararası aktörlerin arabuluculuk ça-
balarıyla yakın bir gelecekte federal bir çözümün 
gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. 

Adadaki mevcut durum, meseleye taraf olan 
her aktör için elverişsiz bir durum meydana ge-
tiriyor. Sorunun devamından en çok muzdarip 
olan kesim ise Kıbrıslı Türklerdir. Bugüne kadar 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik desteğiyle ayak-
ta kalmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC)’nin Türkiye dışında hiçbir ülke tara-
fından tanınmaması yüzünden adadaki Türkler 
yıllardır uluslararası ambargolar altında siyasi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel izolasyona maruz 
durumda bulunmaktadırlar. Adil bir çözüm ile 
yeniden uluslararası toplumla bütünleşme isteği, 
Kıbrıslı Türkler arasında 2000’li yılların başların-
dan itibaren açıkça  öne çıkmaktadır.

Kıbrıslı Rumlara gelince, her ne kadar ulus-
lararası arenada adanın meşru temsilcisi olarak 
kabul edilseler de, adanın kuzeyi üzerinde hiçbir 
tasarruflarının bulunmaması ve birçok Rumun 
kuzeyde mülklerinin bulunması bu yönetim üze-

rinde Aynı zamanda Türkiye tarafından tanın-
mamanın da GKRY üzerinde yarattığı dezavan-
tajlar mevcuttur. Son yıllarda gösterdiği siyasi ve 
ekonomik istikrara bağlı olarak dış ticaret ve ya-
tırımlarında büyük artış gözlenen Türkiye ile ku-
rulacak ticari ve ekonomik ilişkilerin GKRY’ye 
mevcut krizi aşmada olumlu katkı yapacağı açık-
tır. Bu yüzden GKRY, Türkiye’den limanlarını 
Kıbrıslı Rumlara açmasını ısrarla istemekte, fakat 
Türkiye kendisini meşru bir yönetim olarak gör-
mediğinden bunu kabul etmemektedir. 

Kıbrıs sorununun devam etmesi Türkiye için 
de oldukça olumsuz bir durum yaratmaktadır. 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik için onyıllardır zorlu 
bir süreç geçirmiş ve önemli mesafe kat etmiş olan 
Türkiye’nin önünde bugün en büyük engel olarak 
Kıbrıs sorunu durmaktadır. Türkiye’nin tanıma-
dığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 
birliğe tam üye olması bu durumu daha da kar-
maşıklaştırmıştır. GKRY’nin üyeliğinden sonra 
Türkiye’nin bu yönetimle ilişkilerini normalleş-
tirme talebi AB tarafından bir şart olarak öne sü-
rülmekte ve bunun gerçekleşmemesi Türkiye’nin 
üyelik müzakerelerinin önünü tıkamaktadır.

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de keşfedilen hid-
rokarbon rezervleri sayesinde Kıbrıs uluslararası 
gündemde daha fazla yer almaya başladı. Hem 
kendi karasularındaki doğalgazı üretip pazarlaya-
bilecek, hem de Levant karasularındaki nispeten 
daha geniş kaynakların batıya naklinde bir kori-
dor sağlayabilecek durumdaki Kıbrıs’ın özellikle 
enerji alternatiflerini artırma ihtiyacında olan 
Avrupa için stratejik önemi arttı. Fakat Kıbrıs so-
runu, adannın enerji konusunda bir uluslararası 
işbirliğine gitmesinin önünde bir engel teşkil edi-
yor. Adanın tamamına ait olan kaynakların kul-
lanımında ve enerji gelirinin paylaştırılmasında 
Rum yönetiminin tek karar mercii olması Türkiye 
tarafından kabul edilmediği gibi GKRY’nin gerek 
adadaki Türkler gerekse Türkiye ile müzakere et-
meksizin belirlediği münhasır ekonomik bölgeler 
de hâlen tartışmalı durumdadır. Bu aktörler ara-
sında ilişkilerin normalleşmesinin enerji alanında 
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atılacak adımları kolaylaştıracak ve hızlandıracak 
olması, gerek ekonomik sorunlarla boğuşmakta 
olan GKRY’de, gerekse uluslararası kamuoyunda 
Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik istek ve 
iradeyi olumlu yönde etkilemektedir. 

Uluslararası toplumun desteklediği ve her-
kes için kazançlı neticeler doğuracak olan federal 
çözümün ana hatları üzerinde Kıbrıslı Türkler 
ve Rumlar bugün anlaşmış durumdalar. Bunun-
la beraber, çözümün içeriği hakkında hâlâ an-
laşmazlıklar devam ediyor. Daha da önemlisi, 
adadaki taraflar arasında tarihten beri süregelen 
şüpheler çözümün detayları konusundaki anlaş-
mazlıkların giderilmesini ve orta yolda buluşul-
masını zorlaştırıyor. Bu sebeple taraflar arasında 
zaman zaman sürece dair karamsar ifadeler kulla-
nıldığı görülüyor. Ayrıca özellikle Rum kesimin-
de muhalefet partileri sürecin ana hatları üzerin-
de bazı noktalara itiraz etmeye devam ediyorlar.  
Bu koşullar altında sürdürülen müzakerelerin ne 
zaman sonuca ulaşacağı, nasıl bir nihai metnin 
ortaya çıkacağı ve, hepsinden önemlisi, nihai me-
tin referanduma sunulduğunda halkların ne yön-
de oy kullanacakları hâlâ belirsizliğini koruyor.

Kıbrıs sorununda ve çözüm müzakerelerin-
de gelinen noktanın iyi anlaşılabilmesi için so-
runun tarihçesinin ve bugünkü yerel ve bölgesel 
konjonktürün beraberce düşünülüp değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan bu 
çalışmada, öncelikle Kıbrıs sorununun tarihçesi 
ele alınacak, daha sonra bugünkü müzakerelerin 
nasıl ilerlediği, adadaki iki tarafın siyasi aktörleri-
nin meseleye ve çözüme nasıl baktıkları ve ulus-
lararası toplumun konuya yönelik ilgisi incele-
necektir. Genel bir değerlendirmenin sunulacağı 
sonuç kısmında ise ayrıca geleceğe dair birtakım 
öneriler ve öngörüler ortaya konacaktır. 

ARKAPLAN 
2004 Referandumuna Kadar Durum
İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürge yöne-
timlerinin sona ermesi, dünyanın birçok yerinde 

olduğu gibi Kıbrıs’ta da bir güç ve paylaşım soru-
nu meydana getirdi. İngiltere’nin Kıbrıs’tan ayrıl-
maya karar vermesinin ardından adanın geleceği 
hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştı. Milliyetçi 
Rumlar Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması (eno-
sis) yolunda örgütlü bir hareket başlatırken buna 
karşılık Türkler arasında adanın bölünmesi fikri 
yaygınlaşmaya başladı. Uluslararası toplumda ise 
Rum ve Türklerin beraber yaşayacakları tek bir 
devletin kurulması fikri ağır bastı. Nihayet 1959 
yılında imzalanan Zürih ve Londra Anlaşmala-
rı ile adada yaşayan iki toplumun da haklarının 
korunacağı bir bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ku-
rulması kararı alındı. 16 Ağustos 1960 tarihinde 
resmen kurulan bu devletin yürütme gücü Rum 
toplumu tarafından seçilen bir Rum Cumhurbaş-
kanı, Türk toplumu tarafından seçilen bir Türk 
Cumhurbaşkanı yardımcısı ile yedi Rum ve üç 
Türk olmak üzere on kişilik bir Bakanlar kuru-
lundan oluşmaktaydı. Meclis’te alınacak karar-
larda azınlıkta olan Türk milletvekillerinin de bir 
kısmının oyu gerekiyordu. Dışişleri, savunma ve 
güvenlik konularında alınan kararlarda başkan ve 
yardımcısının veto hakları vardı. Kurucu anlaş-
malarda ayrıca İngiltere, Yunanistan ve Türkiye 
devletlerine Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde günü-
müzde de devam eden garantörlük hakkı tanındı. 
Buna göre adanın bağımsızlığı veya anayasal dü-
zeni ihlal edildiği takdirde bu devletler adaya bir-
likte veya tek taraflı olarak müdahale edebilecekti.

Böylece uluslararası bir uzlaşı ile Türkiye 
hem Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemiş hem 
de Kıbrıslı Türklerin güvenlik ve hakları güvence 
altına alınmıştı. Ancak enosis’i gerçekleştirmek is-
teyen Rum milliyetçileri, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 
bu amaç doğrultusunda bir sıçrama tahtası olarak 
görmekteydiler. Bu yüzden yeni kurulan devlet-
te iki toplumun uzun süre uyum içinde yaşaya-
mayacakları henüz birkaç sene içinde belli oldu. 
Kendisi de uzun vadede Kıbrıs’ın Yunanistan ana 
karasıyla birleşmesi ülküsüne sahip Cumhurbaş-
kanı Başpiskopos III. Makarios, 1963 yılında 
siyaset ve idarede Türklerin etki ve nüfuzunu za-
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yıflatacak 13 maddelik bir anayasa değişikliği pa-
keti önerisinde bulundu.1 Türklerin aleyhlerine 
yapılacak düzenlemelere karşı çıkması üzerine, 
ülkede 1950’li yıllardan beri enosis hedefine yö-
nelik faaliyet gösteren fanatik Rum örgüt EOKA 
(Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü), Türkleri 
hedef alan şiddet eylemlerine başladı. Özellikle 
21 Aralık 1963 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleşen 
saldırılar “Kanlı Noel” olarak tarihe geçti. Bu sal-
dırılardan sonra Türkler adanın belli bölgele-
rine çekilerek bir arada yaşamaya başladılar ve 
iki etnik grup böylece fiilen bölündü. Rumla-
rın Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları yerlere yönelik 
saldırılarının artması üzerine adaya garantör 
olarak müdahale etmek isteyen Türkiye’ye 
ABD Başkanı Lyndon Johnson sert bir uya-
rıyla karşı çıktı. Birleşmiş Milletler adaya küçük 
bir barış gücü (UNFICYP) göndererek durumu 
yatıştırmaya çalıştı. Fakat adadaki bölünmüşlük, 
gerginlikler ve zaman zaman çatışmalar devam 
etti. Kendi bölgelerine çekilen Türklere Rumla-
rın eline geçen yönetim ekonomik ambargolar 
uyguladı.2 Başta ABD ve İngiltere olmak üzere 
arabulucuların teşvikleriyle bir araya gelen Kıb-
rıslı Türk ve Rum temsilcilerin görüşmelerinden 
bir sonuç çıkmadı. 

Özelikle Yunanistan’da albaylar cuntasının 
1968’de yönetimi ele geçirmesinin ardından eno-
sis konusundaki söylemlerini yumuşatan ve cunta 
ile arası bozulan Cumhurbaşkanı Makarios, 15 

1. “Makarios’un değiştirilmesini istediği 13 anayasa madde-
si için bkz. http://www.brt.gov.nc.tr/haberler/haber/sagmenu/
belgeler/13madde.htm

2. Andrew Borowiec, The Mediterranean Feud (Praeger, New 
York:1983), s. 155-6.

Temmuz 1974 tarihinde bir darbeyle cumhur-
başkanlığından indirildi. Yerine EOKA’nın lideri 
Nikos Sampson geçti. Türkiye hükümeti, ada-
nın anayasal rejiminin tehlike altında olduğunu 
ve Türklere yönelik bir katliamın başlayabileceği 
ihtimalini vurgulayarak bir uluslararası müdahale 
için harekete geçti. Evvela müdahalenin beraber 
yapılması için bir diğer garantör devlet İngilte-
re’nin desteği arandı; fakat İngiltere müdahale-
de fiilen yer almayı veya üslerinin kullandırmayı 
reddetti. Bunun üzerine Türkiye, 20 Temmuz 
1974 sabahı Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlattı. 

İlk aşaması iki gün süren harekâtın ardından 
garantör devletler bir araya geldi. Türkiye, adada 
iki grubun artık bir arada yaşayamayacağını öne 
sürerek iki bölgeli federal bir yapı kurulmasını is-
terken Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar darbeden 
önceki durumun devamını savundular. Görüş-
melerden bir sonuç çıkmayınca Türkiye harekâtı 
yeniden başlattı ve adanın yüzde 37’sine hakim 
oldu. Böylece Kıbrıs’ta bugünkü sınırlara ulaşıldı. 

Adanın kuzeyine yerleşen Türkler, artık 
Rumlarla bir arada yaşamanın mümkün olmadı-
ğı fikriyle Kıbrıs’ta federal bir devlet yapısı ku-
rulmasını savunmaya başladı. Buna yönelik bir 
adım olarak 1976 yılında Kıbrıs Türk Federe 
Devleti ilan edildi. Federal çözümün Rumlarca 
reddedilmesi ve görüşmelerin bir yere varmama-
sı, Türklerin 1983 yılında bağımsız Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) kurması ile so-
nuçlandı. Türkiye dışında hiçbir ülke KKTC’yi 
tanımazken, adanın kuzeyiyle fiilen bağları tama-
men kopmuş bulunan güneydeki Rum yönetimi 
(GKRY), uluslararası arenada Kıbrıs Cumhuri-
yeti’nin resmi temsilcisi olarak tanınmaya devam 
etti. Dünyadan izole olmuş durumdaki Kıbrıslı 
Türklerin yaşayabilmesi için Türkiye KKTC’ye 
devamlı olarak siyasi ve ekonomik destek verdi. 
Ayrıca adadaki Türk nüfusunda 1963 olayla-
rından itibaren dışarıya göçler sonucu meydana 
gelen azalma, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının KKTC’ye yerleşmesiyle az da olsa 
dengelenmiş oldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürge 
yönetimlerinin sona ermesi, dünyanın birçok 

yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da bir güç ve 
paylaşım sorunu meydana getirdi.
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1990’da Avrupa Topluluğu’na tam üyelik 
için başvuran GKRY’de Cumhurbaşkanı Glafkos 
Kliridis, bundan böyle önceliklerinin adada çö-
züm yerine AB üyeliği olacağını açıkladı. 1995 
yılına gelindiğinde GKRY üyelik müzakerelerine 
başlarken Türkiye’de buna karşı tepkiler AB ile 
aynı yıl içinde Gümrük Birliği anlaşmasının im-
zalanmasına da bağlı olarak cılız kaldı. 

Annan Planı
1990’lı yılların sonlarında, dönemin BM Ge-
nel Sekreteri Kofi Annan, Kıbrıs’taki tarafların 
kapsamlı bir çözüme ulaşmalarını sağlayacak 
bir müzakere zemini oluşturulması için arabu-
luculuğa başladı. Ana çerçevesi BM Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı bir dizi kararla çizilen bu 
süreç, iki taraf liderlerinin dolaylı ve doğrudan 
görüşmeleriyle başladı. Müzakerelerin aralıklarla 
birkaç sene devam etmesinin ardından kapsamlı 
bir siyasi çözümü öngören Annan Planı, 11 Ka-
sım 2002’de BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Àlvaro 
de Soto tarafından açıklandı. Tarafların bu planı 
kabul etmiş olmamalarına rağmen bir ay sonra 
yapılan AB Kopenhag Zirvesi’nde Kıbrıs’ın 1 
Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye olacağı kesin-
leşti. Zirvenin sonuç metninde, tarafların üyelik-
ten önce soruna çözüm bulmaları istendi ve aksi 
takdirde AB müktesebatının kuzeyde uygulan-
mayacağı, yani KKTC’nin fiilen AB’nin dışında 
kalacağı vurgulandı.3 

Görünüşe göre AB, ekonomik ve siyasi ba-
kımdan dünyayla bütünleşmek için Kıbrıslı Türk-
lere kaçırıldığı zaman bedeli ağır olabilecek bir 
fırsat sunuyordu. Bununla beraber, KKTC’yi ta-
nıyan ve destekleyen tek ülke olan Türkiye de AB 
üyelik sürecinde müzakere tarihi almasının önün-
deki en büyük engel durumundaki Kıbrıs sorunu-
nun bu şekilde halledilmesine olumlu bakıyordu. 
Türkiye’de Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelen 
AK Parti hükümeti, böylelikle hem Kıbrıslı Türk-

3. Council of The European Union, “Presidency Conclusions”, Co-
penhagen, 12-13 Aralık 2002, http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/73842.pdf

lerin hem de Türkiye’nin AB’ye girişinin hızlandı-
rılması adına Annan Planı’na destek verdi. 

Şubat 2003’te GKRY’de yapılan cumhur-
başkanlığı seçiminde plana karşı olan Tasos Pa-
padopulos’un cumhurbaşkanlığına gelmesiyle 
müzakerelerde pürüzler arttı. Keza KKTC Cum-
hurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da planın temel 
konularına dair olumsuz bir tavrı mevcuttu. Bu 
şartlar altında uluslararası toplum ve Türkiye’nin 
baskılarıyla taraflar masada kalmaya devam etti. 
KKTC’de yıl sonunda yapılan genel seçimlerde 
Annan Planı taraftarı Cumhuriyetçi Türk Parti-
si’nin (CTP) iktidara gelmesinin ardından Tür-
kiye’nin talebiyle müzakerelerde KKTC’yi Cum-
hurbaşkanı Denktaş yerine dönemin başbakanı 
Mehmet Ali Talat temsil etmeye başladı. 2004 
yılının Mart ayı sonlarına kadar yoğun bir biçim-
de yürütülen görüşmelerin sonucunda adanın iki 
tarafında halkoyuna sunulmak üzere plana son 
şekli verildi. Planın 31 Mart 2004 tarihli son 
metni, özetle iki eşit kurucu devletten oluşan bir 
federal Kıbrıs Cumhuriyeti öngörüyordu. Buna 
göre federal hükümetin anayasasının yanısıra 
iki bölgenin de kendi anayasaları olacaktı. Dev-
let başkanı ve başkan yardımcısı iki ayrı halkın 
temsilcilerinden seçilecek ve bu kişiler 12 aylık 
görev süresinin ardından makamlarını birbirleri-
ne devredeceklerdi. İki kamaralı meclisin parla-
mento kanadı çoğunluğa göre seçilirken senatoda 
Rum ve Türkler eşit sayıda temsil edileceklerdi. 
Meclis’te karar alımında senatoda iki toplumun 
da belli oranda müspet oyu gerekli olacaktı. İki 
kurucu devlet arasındaki sorunları da çözecek 
olan ülkenin yüksek mahkemesinde ise eşit sayı-
da Türk ve Rum üyelerin yanısıra yabancı üyeler 
de bulunacaktı. Türkiye, adadaki askeri varlığını 
en geç 2018 yılına kadar tamamen geri çekecek, 
ayrıca Türklerin yaşadığı çok sayıda köy kademeli 
olarak Rum yönetimine bırakılacaktı.

Plan, 24 Nisan 2004 günü KKTC ve GK-
RY’de referanduma sunuldu. İki tarafta da yüzde 
88’e yakın katılımın olduğu referandumda Kıb-
rıslı Türklerin yaklaşık yüzde 65’i Annan Planı 
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için “evet” oyu kullanırken Rumların yüzde 76’sı 
plana “hayır” dedi. Böylece beş yılı aşkın süredir 
devam eden müzakereler sonuçsuz kaldı ve Kıb-
rıs Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye 
resmen üye oldu. 

Annan Planı her ne kadar iki tarafın ta-
lepleri arasında dengeli bir çözüm önerisi olsa 
da referandum sonuçlarını belirleyen faktör, 
mevcut siyasi ve ekonomik konjonktür oldu. 
Kıbrıslı Türkler arasında milliyetçi kesimlerin 
endişeyle baktığı şartlar karşısında AB üyeliği, 
uluslararası ambargoların kalkması ve daha mü-
reffeh bir yaşam arayışı ağır bastı. Öte yandan 
GKRY’nin adanın tümünü temsilen AB’ye üye 
olacağı referandumdan çok daha önce kesinleş-
tiğinden Rumlar için Annan Planı’nın sunduğu 
şartları kabul etmeye zorlayacak siyasi veya eko-
nomik bir baskı ortada yoktu. Dolayısıyla gü-
venlik (diğer bir deyişle Türkiye’den gelebilecek 
olası müdahaleler), mülkler, Kıbrıs’a sonradan 
gelen Türk yerleşimcilerin durumu ve çözümün 
hukuki altyapısı (diğer bir deyişle 1974 harekâ-
tının meşruiyeti) gibi konularda planı yetersiz 
bulan Rumlar planı reddettiler.4

Referandum Sonrası
Kıbrıs’ta Türklerle Rumların yeniden birleşmeleri 
için o ana kadar gelinen en ileri nokta olan An-
nan Planı’nın Rumların oyuyla reddedilmesi ve 
GKRY’nin bütün adayı temsilen AB’ye girmesi 
Kıbrıs Türk toplumu için büyük bir hayal kı-
rıklığı yarattı. Brüksel’in referandumdan sonra 
Kıbrıslı Türklere uluslararası toplumla bütünleş-
meleri ve ekonomik kalkınmaları için destekte 
bulunacağına yönelik taahhüdüne5 rağmen ada-
daki Türkler üzerindeki uluslararası izolasyon bü-

4. Kıbrıslı Türk ve Rumların referandumda kullandıkları oyların 
gerekçelerine dair kamuoyu yoklamaları hakkında bkz. Alexandros 
Lordos, “Rational Agent or Unthinking Follower? A Survey-Based 
Profile Analysis of Greek Cypriot and Turkish Cypriot Referendum 
Voters”, http://www.cypruspolls.org/RationalOrUnthinking.pdf 

5. “Commission Proposes Comprehensive Measures to end Isolati-
on of the Turkish Cypriot Community”, European Comission Press 
Releases Database, Brussels, 7 Temmuz 2004.

yük ölçüde devam etti. Referandumdan sonra 
AB, Kıbrıslı Türklere hukuk, ticaret, sağlık, gıda, 
enerji ve çevre gibi alanlarda gerekli standartla-
rın yakalanması için maddi destek sağlamasına 
ve öğrenci ile öğretmenlere AB üyesi ülkelerde 
eğitim imkânı tanımasına karşın6 Kıbrıslı Türk-
ler bu alanlarda asıl desteği Türkiye’den almaya 
devam etti.7 Ayrıca her ne kadar özel sektörün 
desteklenmesi için AB’nin yaptığı birtakım ça-
lışmalar olsa da küresel ekonomiden tecrit edil-
miş olan KKTC’de özel sektör yeterli ticari alanı 
bulamamaya ve gençler için devlet kurumlarında 
çalışmak dışında ciddi bir seçenek ortaya çıkma-
maya devam etti. Dolayısıyla devlet dışında iş 
imkanı bulamayan kalifiye gençler Türkiye’ye ve 
başka ülkelere göç etmeyi tercih ettiler.

Bölünmüş durumdaki Kıbrıs’ın resmen 
AB’ye girmiş olması Türkiye’nin AB’ye üyelik sü-
recini de olumsuz etkiledi. 2004 genişlemesinin 
ardından Türkiye AB ile bir ek protokol imzalaya-
rak Ankara Anlaşması’nın gerekliliklerini AB’nin 
yeni üyelerine de uygulayacağını taahhüt etti. An-
cak bunu yapmak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmen 
tanınacağı anlamına geldiğinden Türkiye aynı 
zamanda bir deklarasyon yayınlayarak Rum ma-
kamlarını Kıbrıs’ın tamamının temsilcisi olarak 
görmediğini ve adada kapsamlı bir çözüm bulu-
nuncaya dek Kıbrıs politikasını değiştirmeyeceğini 
belirtti.8 Buna karşılık AB de bir karşı deklarasyon 
yayınlayarak Türkiye’nin imzaladığı ek protokol-
den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine 
getirmesi gerektiğini ifade etti.9

2005 yılında AB’ye üyelik müzakerelerine 
başlayan Türkiye, sürecin sekteye uğramama-
sı için Kıbrıs konusunda yoğun bir diplomasi 

6. “Closer to the European Union: EU Assistance to the Turkish 
Cypriot Community”, doi 10.2794/5373.

7. Tozun Bahcheli ve Sid Noel, “The Quest for a Political Settle-
ment in Cyprus: Is a Dyadic Federation Viable?”, Publius, c. 44, 
no: 2 (2014), s. 13.

8. “Türkiye´nin Kıbrıs´la İlgili Deklarasyonu, 29 Temmuz 2005”, 
http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-kibris_la-ilgili-deklarasyonu_-
29-temmuz-2005.tr.mfa

9. “AB Konseyi Karşı Deklarasyon Metnini Kabul Etti”, İKV web sitesi. 
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trafiği yürüttü. Bir taraftan Türkiye KKTC hü-
kümetinin Rum tarafına yönelik güven artırıcı 
açılımlarını desteklerken diğer taraftan dönemin 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 2005 ve 2006 yıl-
larında ortaya koyduğu eylem planı teklifleriyle 
Türkiye’nin hava ve deniz limanlarını Rumlara 
açması karşılığında KKTC’nin AB iç pazarına 
dâhil edilmesini, dünyanın geri kalanı ile doğru-
dan ticaret yapabilmesini ve uluslararası sportif 
ve kültürel etkinliklere katılabilmesini önerdi.10 
Türkiye’nin çözüme yönelik attığı bu adımlar 
GKRY tarafından reddedildi. Girişimlerin so-
nuçsuz kalması üzerine AB Dışişleri Konseyi, 
Türkiye’nin GKRY’ye limanlarını açmayarak ek 
protokolün şartlarını yerine getirmediği gerekçe-
siyle 35 müzakere faslından sekizini askıya aldı. 
Daha sonra GKRY hükümeti ve Nicholas Sar-
kozy’nin cumhurbaşkanlığına gelmesinden sonra 
Fransa hükümeti toplam 11 faslına blokaj koy-
mak suretiyle Türkiye’nin üyelik sürecinin adeta 
fiilen durmasına sebep oldu.11

2008 yılında GKRY’de sol parti AKEL’in li-
deri Dimitris Hristofyas’ın cumhurbaşkanı seçil-
mesi iki taraf arasındaki ilişkilere olumlu yansı-
dı. Hristofyas, Türk tarafının ısrarlarına rağmen 
kaldırılmayan Lokmacı Barikatı’nın karşılıklı 
geçişlere açılmasını kabul etti.12 Hristofyas ve 
KKTC Cumhurbaşkanı Talat’ın iki bölgeli ve iki 
toplumlu devlet temelinde yeniden başlattıkları 
çözüm müzakereleri BM Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Alexander Downer’in arabuluculuğunda yürü-
tülürken BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da 
müzakerelerde zaman zaman bizzat yer aldı. Ta-
raflar arasındaki görüş ayrılıkları ve GKRY’nin 
AB dönem başkanlığı gibi sebeplerle inişli-çıkışlı 

10. “Kıbrıs Konusunda Türkiye’nin Yeni Açılımı”, TC Dışişleri 
Bakanlığı web sitesi, http://www.mfa.gov.tr/kibris-konusunda-tur-
kiye_nin-yeni-acilimi-.tr.mfa.

11. “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Müzakerelerinde Son 
Durum”, http://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/muzake-
relerde_son_durum(1).pdf

12. “Liderler anlaştı, barikat yıkılıyor”, ntvmsnbc.com, 23 Mart 
2008.

ve aralıklı biçimde devam eden bu süreç,13 baş-
ta Türkiye olmak üzere uluslararası toplumun 
desteğiyle ilerledi ve 2014 yılı başlarında iki ta-
rafın ortak bir mutabakat metni imzalamalarıyla 
önemli bir noktaya geldi. 

MÜZAKERELERİN 
BUGÜNKÜ DURUMU
Mutabakat Metni ve Devam  
Eden Görüşmeler
KKTC ve GKRY’nin üzerinde mutabık kaldığı 
ortak metin, 11 Şubat 2014’te kamuoyuna açık-
landı.14 Metinde mevcut durumun kabul edile-
mez olduğunun altı çizilerek BM’nin öngördüğü 
üzere siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu ve iki 
bölgeli bir birleşik Kıbrıs devleti kurulması yö-
nünde yapılandırılmış müzakerelere başlanacağı 
bildirildi. Ortak metne göre, kurulması düşünü-
len devlet, BM ile AB üyesi olarak tek bir ulusla-
rarası hukuki kimliğe ve Kıbrıslı Rumlar ile Kıb-
rıslı Türklerden eşit olarak kaynaklanan tek bir 
uluslararası egemenliğe sahip olacak. Vatandaşlar 
ise birleşik Kıbrıs vatandaşlığının yanısıra Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni oluşturan iki devletten (constitu-
ent state)15 birinin vatandaşlığına da sahip olacak. 

13. Müzakereler hakkında bilgi için bkz. http://www.uncypruss-
talks.org/

14. Metnin İngilizce orijinali ve Türkçe çevirisi için bkz. ““Ortak 
Metin”in Türkçesi Kıbrıs Postası’nda”, Kıbrıs Postası, 11 Şubat 2014.

15. ‘Constituent state’ ifadesinin “kurucu devlet” olarak düşünül-
mesine KKTC’yi bir devlet olarak tanımayan Rum tarafı karşı çık-
maktadır: “Yeni çözüm, yeni plana ve yeni bir haritaya dayanacak”, 
Kıbrıslı Türk Müzakereci Kudret Özersay ile söyleşi, Kıbrıs GazeK-
tesi, 12 Mayıs 2014. Bunun yerine bu ifade, federal devletin iki 
biriminden biri şeklinde yorumlanmaktadır.

Annan Planı her ne kadar iki tarafın talepleri 
arasında dengeli bir çözüm önerisi olsa da 
referandum sonuçlarını belirleyen faktör, 
mevcut siyasi ve ekonomik konjonktür oldu.
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Birleşme yolunda yapılacak müzakerelerde 
taraflar güven artırıcı uygulamalarla çözüm 
odaklı hareket edecekler ve iki taraf arasında 
kapsayıcı bir mutabakat oluştuğunda çözüm 
Türklerin ve Rumların halkoyuna sunulacak. 

Yürütülecek müzakerelere ve kurulacak fe-
deral devlete dair esasları ortaya koyan mutaba-
kat metninin imzalanmasının ardından KKTC 
müzakerecisi Kudret Özersay’ın Atina’yı ve 
GKRY müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in 
Ankara’yı ziyareti ile gerçekleşen çapraz görüş-
meler yoluyla ada üzerindeki iki garantör devlet 
ile adadaki taraflar arasında doğrudan görüşme-
ler yoluyla karşılıklı güvenin artırılması hedef-
lendi. Bununla beraber taraflar arasında halen 
altı ana başlık üzerinde detaylı ve yoğun müza-
kereler yürütülüyor: 
1.  Güç Paylaşımı ve Yönetim: Federal devlette 

yönetimin hangi esaslar üzerine kurulacağı ve 
idarenin taraflar arasında nasıl paylaşılacağı; 

2.  AB Üyeliği: Kuzeyin AB üyeliği ile oluşacak 
yeni şartlara adapte edilmesi; 

3.  Ekonomi: Ortak ekonomi politikalarının 
belirlenmesi;

4.  Mülkiyet: Mülkiyet rejiminin AB müktese-
batıyla uyumlu hâle getirilmesi;

5.  Toprak: Türk tarafından eski mülk sahibi 
olan Rumlara bırakılacak topraklar;

6.  Garantörlük: Türkiye, Yunanistan ve İngil-
tere’nin garantörlük haklarının yeniden dü-
zenlenip düzenlenmeyeceği.

Bu konularda öncelikle bir tarama süreci 
gerçekleştirilirken bu aşama Mayıs 2014 başla-
rında tamamlandı ve “özlü müzakereler” aşaması-
na geçildi.16 Özlü müzakereler aşamasında somut 
öneriler, karşı öneri ve köprü kurucu önerilerle 
detaylara girmeden ana hatlarıyla kapsamlı bir 
çözüm anlaşması ortaya çıkarılabilmesi amaçla-
nıyor. Bunun da başarıyla tamamlanması hâlinde 
en son aşamada taraflar neyi alıp neyi karşı tarafa 
bırakacaklarını belirleyecekler.17 

Müzakerelerin ana başlıklarından olmamak-
la birlikte, halen yerleşime kapalı olan askeri bir 
bölge durumundaki Maraş’ın Rum tarafına iadesi 
ve yerleşime açılması bugün en sık tartışılan ko-
nulardan biri. Gerek GKRY hükümeti, gerekse 
uluslararası toplumdan Türkiye’ye bu yönde bir 
jest yapması için öneriler geliyor. Örneğin Avrupa 
Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Türkiye’ye gü-
ven artırıcı önlemler olarak Kıbrıs’tan askerlerini 
çekmesi ve Maraş’ı BM’ye devretmesi yönün-
de çağrıda bulundu.18 Benzer şekilde, ABD’nin 
GKRY’deki büyükelçisi John Koenig, Maraş’ın 
Rumlara bırakılmasının “oyunun gidişatını de-
ğiştirebilecek” önemli bir adım olacağını ifade 
etti.19 ABD’nin kapalı bölge Maraş’ın “yeşil kal-
kınma modeli” bazında yeniden inşasına ilişkin 
çalışmanın finanse edilmesi kararı aldığı ve bunu 
açıklamak için uygun zamanı beklediği şeklin-
de haberler basında yer aldı.20 Bunlara karşılık, 
KKTC hükümeti Maraş’ın açılmasının birçok 
konuda müzakereler gerektirdiğini, bunun da çö-
züm için zaman kaybettirici olacağını, tali yollara 
sapılacağını ve çözüme odaklanmak gerektiğini, 
dolayısıyla bu konunun daha sonra ele alınması 

16. “Kıbrıs’ta ‘özlü müzakereler’”, AlJazeera Türk, 13 Mayıs 2014.

17. “Kıbrıs’ta üç aşamalı yol haritası”,haberkibris.com, 1 Mayıs 
2014.

18. Mehmet Levent, “Maraş Bütünlüklü Çözümün Parçası mı, Gü-
ven Yaratıcı Önlem mi?”, Afrika Gazetesi, 7 Mart 2014.

19. Jean Christou, “Return of Varosha could be ‘game-changer’ says 
US ambassador”, Cyprus Mail, 27 Mart 2014.

20. “ABD Maraş için finansman hazırlığında”, kibrisgenctv.com, 23 
Şubat 2014.

Brüksel’in referandumdan sonra Kıbrıslı 
Türklere uluslararası toplumla bütünleşmeleri 

ve ekonomik kalkınmaları için destekte 
bulunacağına yönelik taahhüdüne  rağmen 

adadaki Türkler üzerindeki uluslararası 
izolasyon büyük ölçüde devam etti.
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gerektiğini vurguluyor.21 Türkiye’nin savunduğu 
görüş de Maraş konusunun tali bir konu olduğu 
ve ancak kapsamlı bir çözümün bir parçası olarak 
değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. 

Enerji Fırsatları
Son birkaç yılda Kıbrıs’ta çözüm için oluşan 
olumlu havanın en önemli sebeplerinden biri, 
Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon re-
zervleri oldu. Gerek Kıbrıs, gerekse İsrail, Lüb-
nan gibi ülkelerin karasularında keşfedilen bu 
kaynakların özellikle Avrupa’ya ihraç edilmesi 
noktasında Kıbrıs kilit bir coğrafi konumda 
bulunuyor. Son hesaplara göre Kıbrıs’ın güne-
yindeki karasularında yer alan Afrodit Saha-
sı’nda yaklaşık 120 milyar metreküp doğalgaz 
bulunduğu tahmin ediliyor.22 İsrail karasula-
rındaki rezervler de hesaba katıldığında Doğu 
Akdeniz’deki tahmini toplam doğalgaz miktarı 
yaklaşık 1 trilyon metreküpe çıkıyor.23 

GKRY ve İsrail, kendi karasularından is-
tihsal edilecek doğalgazın Batı’ya taşınması ko-
nusunda fazlasıyla istekli oldukları halde Kıbrıs 
sorununun hala çözülememiş olmasının bu faa-
liyetler önünde engel teşkil ettiği ortadadır. Zira 
Kıbrıs karasularındaki hidrokarbon kaynakları-
nın ve adadan geçecek boru hatlarının Rumlar 
ve Türkler tarafından nasıl paylaşılacağı ve Tür-
kiye, Yunanistan ve GKRY’nin Ege ve Akde-
niz’deki yetki paylaşımı gibi konuların çözüme 
kavuşturulabilmesi Kıbrıs sorununun geleceğiyle 
doğrudan ilişkilidir. Bugüne kadar Kıbrıs kara-
sularındaki kaynakların adil paylaşımı konusun-
da Türkiye’nin ve KKTC’nin yaptığı teklifler 
GKRY tarafından kabul edilmedi.24 GKRY hü-

21. Sevil Erkuş, “Varosha should be part of comprehensive settle-
ment, Turkish Cyprus says”, Hurriyet Daily News, 18 Nisan 2014; 
“Özersay: Statüko Çatırdıyor”, Havadis Gazetesi, 31 Mart 2014.

22. Elias Hazou, “Gas estimates lowered”, Cyprus Mail, 2 Aralık 
2013.

23. Micah D.  Halpern, “Israel: Now a Gas Exporter”, Huffington 
Post, 28 Şubat 2014.

24. Örneğin bkz. “Doğalgaz krizine KKTC’den yeni öneri”, cnn-
turk.com, 25 Eylül 2011; Nuh Yılmaz, “Kıbrıs’ta kesin çözüm için 
Rumlara 3 alternatifli plan”, Star, 28 Mart 2013.

kümetinin Kıbrıs kıta sahanlığında bulunan kay-
nakları tek taraflı olarak kontrol etmek istemesi 
ve üçüncü ülkelerle enerji alanında işbirliği 
girişimlerinde bulunmasına Türkiye karşı çıka-
rak Kıbrıs’ın enerji kaynaklarından ada halkının 
tamamının yararlanması gerektiğini savunmak-
tadır. Bu konulardaki anlaşmazlıklar ve karşılıklı 
petrol ve doğalgaz aramaları zaman zaman Tür-
kiye, GKRY ve Yunanistan arasında gerginliklere 
sebep olmaktadır. Ayrıca münhasır ekonomik 
bölgelerin sınırları konusunda bu üç ülke arasın-
da hala bir anlaşma mevcut değildir. 

Mevcut şartlar itibariyle Doğu Akde-
niz’den Kıbrıs yoluyla Avrupa istikametinde 
doğalgazın aşağıdaki yöntemlerle taşınabileceği 
öngörülmektedir:25

1. Kıbrıs’tan Yunanistan’a boru hattı çekilmesi: 
Yunanistan devletinin doğalgaz şirketi DE-
PA’nın teklif ettiği bu proje, hattın AB’ye 
doğrudan bağlanacak olması sayesinde Tür-
kiye’nin by-pass edilmesini sağlayacak. Her 
ne kadar bu GKRY ve Yunanistan için si-
yasi bakımdan avantajlı görünse de uzun-
luğu 1000 km’yi aşan ve derinden gitmesi 
gereken bir boru hattı olacağından maliyeti 
GKRY için çok yüksek.

2. Doğu Akdeniz’deki doğalgazın sıvılaştırıla-
rak gemilerle Avrupa’ya taşınması: Sıvılaş-
tırılmış doğalgaz (LNG) oldukça pahalı bir 
yatırım gerektiriyor. Yine de Kıbrıs’ta çözü-
mün gecikmesi ihtimaline karşılık GKRY 
hükümeti bu seçeneği ciddi olarak ele alma-
ya başladı.26 

3. Kıbrıs’ın güneyindeki Afrodit Sahası’ndan 
çıkıp ada içinden geçerek Türkiye’ye ve Av-
rupa’ya bağlanacak bir boru hattı: Maliyeti 
çok daha az olacak bu seçenek için öncelik-
le Kıbrıs sorununun çözülmesi konusunda 

25. Michael Emerson, “Fishing For Gas and More in Cypriot Wa-
ters”, CEPS Policy Brief, no. 2 (Temmuz 2012). 

26. Murat Utku, “Çözüm yoksa boru hattı da yok “, AlJazeera Türk, 
21 Şubat 2014; “‘Important decisions’ on LNG termina”, incyprus.
com.cy, 10 Mart 2014; “Doğalgaz şirketi Güney Kıbrıs’ta arazi arı-
yor”, Kıbrıs Postası, 2 Nisan 2014.
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önemli bir yol kat edilmiş olması gerekiyor. 
Çözüm tam anlamıyla gerçekleşmese dahi 
adada karşılıklı güvenin sağlamlaşması bu 
seçeneği gündeme getirebilir ve adanın ku-
zey ve güneyini bağlayacak bir boru hattının 
inşası birleşme için yapıcı bir etki yaratabilir. 
Bu seçenekler arasında en az maliyetli olanı 

İsrail, Kıbrıs ve Türkiye arasında bir boru hattı 
çekilmesi olduğundan ekonomisi küresel kriz-
den büyük hasar gören GKRY içerisinde son 
zamanlarda Türkiye ile yakınlaşmaya yönelik 
daha olumlu bir irade ortaya çıkmaya başladı. 
2013 yılı başlarında Kıbrıs Rum Ortodoks Kili-
sesi Başpiskoposu II. Hristosomos, milli çıkarla-
ra uygun olacaksa doğalgazın Türkiye üzerinden 
satılmasının yerinde olacağını ifade etti.27 Şubat 
2013’te GKRY Cumhurbaşkanı seçilen Nikos 
Anastasiadis de bu seçeneğin değerlendirilmesi-
nin bölgedeki herkesin çıkarına olacağı, Kıbrıs’ta 
çözümü hızlandıracağı ve Doğu Akdeniz’de istik-
rarı kuvvetlendireceği görüşünü defalarca ortaya 
koydu.28 Ayrıca enerji kaynaklarının Batı’ya ta-
şınmasında Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen 
İsrail’in Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeye yöne-
lik adımları ve bu alışverişte kendine yer arayan 
Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin varlığı Kıbrıs 
sorununun çözülmesi için uygun bir uluslararası 
ortam meydana getiriyor.

Anastasiadis’in bu yapıcı tavrına rağmen 
GKRY hükümeti, bir yandan karasularında pet-
rol ve doğalgaz aramalarını sürdürürken diğer 
yandan enerji alanında bölge ülkeleriyle ortak-
lıklar oluşturma yönünde çalışmalarını hızlan-
dırdı. 2010 yılı sonlarında münhasır ekonomik 
bölgeleri üzerinde anlaşmaya varan GKRY ve 
İsrail hükümetleri, doğalgaz arama ve kulla-
nımı konusunda sürekli müzakere ve işbirliği 
içerisinde bulunuyor. Özellikle GKRY hükü-
metinin girişimleriyle iki ülke arasında bir boru 
hattının çekilmesi ve Kıbrıs’ta karasal veya yüzer 

27. Selim Sayarı, “‘Doğalgazımızı Türkiye satsın’”, ntvmsnbc.com, 
28 Ocak 2013.

28. Örneğin bkz. “Kıbrıs’tan Türkiye’ye boru hattı sürprizi”, Hür-
riyet, 18 Şubat 2014.

bir doğalgaz yoğunlaştırma tesisinin kurulması 
gibi ihtimaller görüşülüyor.29 GKRY ile darbe 
sonrası dış politikasında keskin bir değişikliğe 
giden Mısır arasında da enerji alanında görüş-
meler yürütülüyor.30 GKRY’nin bu girişimlerine 
Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinden 
destek arayışları var.31 Yine de, Doğu Akdeniz’de 
Türkiye yok sayılarak atılacak adımların gerek 
ekonomik ve siyasi riskleri bulunduğundan ta-
raflar bu konuda çekingen adım atıyor. Ayrıca 
Türkiye’nin uluslararası enerji şirketlerine Kıbrıs 
sularında yatırım yapanlar Türkiye toprakların-
da çalışamaz mesajı vermesi şirketler için önemli 
bir çekince unsuru durumunda.32 

KIBRIS’TAKİ TARAFLARIN 
GÖRÜŞLERİ
Kıbrıslı Türkler
50 yıldır siyasi ve ekonomik izolasyon altında ya-
şayan Kıbrıslı Türkler için uluslararası toplumla 
yeniden bütünleşmek en önemli öncelik duru-
munda. Müzakerelerin çözümle sonuçlanması 
bunu sağlayacağından Kıbrıslı Türkler arasında 
buna genel olarak olumlu bir bakış hakim. KK-
TC’de Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hükümet 
ortakları (Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik 
Güçler ve Demokrat Parti-Ulusal Güçler) ve ana 
muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi, siyasi eşit-
lik, mutabakat metninde belirtilen şekilde inşa 
edilecek bir federal ortaklık üzerinde hemfikir 
durumdalar.33 Bununla beraber, onyıllardır süre-

29. “Cyprus-Israel deal on hydrocarbon secrecy”, Cyprus Mail, 29 
Nisan 2014. 

30. “ Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır arasında enerji toplantı-
sı” Habertürk, 23 Ekim 2013; “Mısır Petrol Bakanı Güney Kıb-
rıs’ta...”,Kıbrıs Postası, 8 Şubat 2014.

31. “Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır arasında enerji toplantısı”, 
Habertürk, 25 Ekim 2013.

32. “Türkiye’den, Kıbrıs’ta Petrol ve Gaz Arayan Şirketlere Rest!”, 
haber365.com, 19 Mayıs 2012; “Türkiye, İsrail ve Rumlara diz 
çöktürdü”, Star, 12 Şubat 2014.

33. “Özersay: Harita ve rakamı bu aşamada müzakere etmemiz söze-
konusu değil”, Kıbrıs Postası, 4 Mart 2014; “Eroğlu: ‘Biz de Kıb-
rıs’ın sahibiyiz’”, Kıbrıs Postası, 7 Mart 2014; “İşte CTP-BG - DP-
UG Hükümeti Programı!”, Kıbrıs Postası, 6 Eylül 2013; “Kıbrıs’ta 
bir çözüm olacaktır”, Kıbrıs Gazetesi, 27 Şubat 2014.
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gelen müzakerelerden Türk halkı için somut bir 
netice çıkmış olmamasından dolayı KKTC yöne-
timi, bugünkü olumlu havanın yarattığı fırsatın 
kaçırılmamasını ve detaylara dair müzakerelerin 
çok zaman geçirilmeden sonuçlandırılmasını is-
tiyor. KKTC liderleri, yaptıkları açıklamalarda 
tarafların karşılıklı olarak ne alıp vereceklerinin 
bir an evvel kararlaştırılıp varılacak mutabakatın 
2014 yılı içerisinde referanduma sunulması ge-
rektiğini ifade ediyorlar.34 

KKTC yetkilileri, dışarıda tek bir egemenliğe 
sahip, ama oluşturan devletlerin iç işlerinde ken-
di egemenliği bulunan iki toplumlu ve iki bölgeli 
bir siyasi yapıyı desteklediklerini ifade ediyor-
lar.35 Çözüm için olmazsa olmaz olarak gördük-
leri nokta ise, kurulacak devlette Türk kesiminin 
nüfusu ve topraklarıyla bir bütün olarak ayakta 
kalabilecek şekilde oluşturulması. Bunun için de 
Türk tarafından Rumlara çok geniş toprakların 
bırakılmaması, hattâ bırakılacak toprakların An-
nan Planı’na göre daha sınırlı tutulması fikri ha-
kim.36 Aynı şekilde, Rumların Türkiye’den adaya 
yerleşmiş ve KKTC vatandaşlığını almış kişilerin 
Türkiye’ye geri dönmelerine yönelik taleplerine 
karşı çıkılıyor. Yine Rumların gündemde tuttuğu 
Maraş konusunda ise KKTC, meselenin temel 
konularda müzakereler tamamlanıp anlaşma-
nın yapılmasının ardından ele alınmasını istiyor. 
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Maraş’ın şu aşamada tar-
tışmaya açılmasına sıcak bakmazken Türk tarafın-
daki önemli sivil toplum kuruluşları da Maraş’ın 
güven artırıcı önlemler arasında görülmesini doğ-
ru bulmadıklarını ifade ediyorlar.37 

Her ne kadar müzakerelerin bu noktaya gel-
miş olması tarihi bir fırsat ise de özellikle muta-
bakat metninin imzalanmasından sonraki görüş-

34. Jean Christou, “Return of Varosha could be ‘game-changer’ says 
US ambassador”, Cyprus Mail, 27 Mart 2014.

35. “Bizim Var Olduğumuzu Artık Dünya Görmeli”, haberkibris.
com, 21 Şubat 2014.

36. “Yeni çözüm, yeni plana ve yeni bir haritaya dayanacak”, Kıbrıs 
Gazetesi, 12 Mayıs 2014.

37. “Öncelik çözüm”, Diyalog Gazetesi, 10 Mart 2014.

melerin yavaş ilerlemesi ve Rum siyasetçilerden 
gelen olumsuz demeçler Kıbrıslı Türkler arasında 
çözümün kısa vadede gerçekleşeceğine yönelik 
beklentileri zayıflatıyor. CTP Genel Başkanı ve 
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun, BM arabu-
luculuğunda devam etmekte olan müzakerelerin 
olumlu sonuçlanmaması durumunda uluslararası 
toplumla bütünleşmek için alternatif yollar izle-
nebileceğini kaydetmesi buna dair bir gösterge 
olarak yorumlanabilir.38 Keza ana muhalefet par-
tisi UBP de bir taraftan çözümü arzu ettiğini ifa-
de ederken, aynı zamanda partide Rumların asla 
çözümü istemeyeceğine dair genel bir kanaatten 
doğan bir karamsarlık hakim.39 

KKTC’deki ana akım siyasi aktörler, adada-
ki Türklerin güvenlik ve temel haklarının korun-
ması şartıyla federal çözümden yana olmakla bir-
likte Türk toplumunda birtakım temkinli, hatta 
muhalif sesler de bulunuyor. Bunları kabaca üç 
gruba ayırmak mümkün. 

Öncelikle siyasi partilerden gelen tepkilere 
bakılacak olursa, ana muhalefet partisi UBP’nin 
içinde, hükümetin görüşmelerde gereğinden faz-
la taviz vermeye yatkın olduğuna ve bu duruşun 
Kıbrıslı Türklerin elini zayıflattığına yönelik gö-
rüşler mevcut.40 Benzer bir şekilde, Birleşik Kıb-

38. “İşte CTP-BG - DP-UG Hükümeti Programı!”, Kıbrıs Postası, 
6 Eylül 2013.

39. “UBP’den Hükümet Programına Ret!”, Ulusal Birlik Partisi 
web sayfası; “Ertuğruloğlu: ‘Nami haddini bilmesi gereken bir ço-
cuk!’, Kıbrıs Postası, 20 Şubat 2014.

40. “Ertuğruloğlu: ‘Nami haddini bilmesi gereken bir çocuk!’, Kıb-
rıs Postası, 20 Şubat 2014.

Ortak metne göre, kurulması düşünülen 
devlet, BM ile AB üyesi olarak tek bir 
uluslararası hukuki kimliğe ve Kıbrıslı Rumlar 
ile Kıbrıslı Türklerden eşit olarak kaynaklanan 
tek bir uluslararası egemenliğe sahip olacak.
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rıs Partisi ise süreçte Anglo-Amerikan ağırlığının 
tehlikesine dikkat çekerek, Kıbrıs ve İsrail kara-
sularındaki doğalgazın Batı’ya ihracı noktasında 
adadaki her iki tarafın çıkarına hizmet etmeyen 
bir planın kabul edilemeyeceğini ifade ediyor. 

İkinci grup olarak, KKTC’deki kökleşmiş 
bir bürokratik yapıdan söz edilebilir. Bu gru-
ba mensup birçok kişinin halihazırda sahip ol-
dukları ayrıcalıkları koruma refleksiyle halkta 
milliyetçi duyguları uyandırma yoluna giderek 
“çözüm” adı verilen sürecin bir “vatanı satma” 
projesi olduğu41 ve olası çözüm sonrası gerçek-
leşecek yer değiştirmelerin adeta fiili bir savaş 
halinde görülebilecek bir “muhacirlik” ve sefalet 
ortamı yaratabileceği yönünde kamuoyu oluş-
turmaya çalışmaktadır.42 

Üçüncü olarak ise, adanın nispeten daha 
yaşlı sakinleri, geçmiş deneyimlerine dayanarak 
Rumlara güvenilmeyeceği ve bir arada yaşama 
durumunda Türklerin er ya da geç çok büyük 
zorluklarla karşılaşacakları inancıyla sürece karşı 
çıkmaktadır.43 

Yine de, muhalif seslere nazaran uluslarara-
sı toplum tarafından kabul görecek bir çözümün 
acilen gerçekleşmesi gerektiği yönündeki görüşün 
Kıbrıslı Türkler arasında çok daha yaygın oldu-

41. Serhat İncirli, “Statükocuların çıkarları!”, Kıbrıs Gazetesi, 23 
Şubat 2014.

42. Ali Tekman, “Toplumu ‘muhacirlikle’ korkutarak çözümü ‘şeyl-
tanlaştırmak’...”, Kıbrıs Postası, 23 Şubat 2014.

43. Bülent Dizdarlı, “Kuşkular ve Umutlar”, Havadis Gazetesi, 26 
Şubat 2014.

ğu anlaşılmaktadır. Bunun uluslararası arenada 
tanınmak, ticari faaliyetlerde özgür adımlar ata-
bilmek, turizmde atılım yapabilmek gibi pratik 
yararlarının yanısıra AB üyeliğiyle teminat altına 
alınacak demokrasi, insan hakları ve adalet gibi 
değerler bakımından da büyük getirileri olacağına 
inanılıyor. Çözümü savunanlar arasında mevcut 
koşulları “maddi manevi çökmüşlük” olarak nite-
lendirenler44 ve çözümsüzlük durumunda Kıbrıslı 
Türklerin makûs talihlerini yenemeyeceklerini 
düşünenler bulunuyor.45 Ayrıca geçmişin acı tec-
rübelerini yaşamamış olan genç nüfusun çoğun-
luğu da, ülkedeki ekonomi, adalet ve asayiş so-
runlarını büyük ölçüde Kıbrıs sorununun devam 
etmesine bağlayarak adada tek egemenlik, tek 
uluslararası kimlik ve tek vatandaşlık temelinde 
gerçekleşecek bir çözüme sıcak bakıyor.46 

Kıbrıslı Rumlar
Annan Planı oylandığında federal çözüme “ha-
yır” diyen Rum kesiminde aradan geçen 10 yıl-
da soruna yaklaşım konusunda birtakım önemli 
değişimlerin olduğu görülüyor. Bu durumun se-
bepleri arasında GKRY’nin Kıbrıs sorununa dair 
AB üyeliğinden beklediği avantajları yeterince 
elde edememesi, son yıllarda ülkenin geçirmek-
te olduğu ciddi ekonomik bunalım ve daha önce 
Annan Planı’nı desteklemiş olan Nikos Anastasi-
adis’in Şubat 2013’te cumhurbaşkanı seçilmesi-
nin siyasi iklime getirdiği olumlu hava sayılabilir.

2004’teki referandumda Rum tarafında ge-
rek hükümetin gerekse toplumun çoğunluğu-
nun Annan Planı’na olumsuz yaklaşmalarının 
en önemli sebeplerinden biri GKRY’nin her ha-
lükarda Avrupa Birliği’ne bütün adayı temsilen 
girecek olmasıydı. Kıbrıslı Türklerin birçoğu o 
dönemde Rumlar ile birleşerek AB’ye girmeyi 

44. Serhat İncirli, “Hayır+Dolar=Evet”, Kıbrıs Postası, 14 Şubat 
2014.

45. Ali Tekman, “Toplumu ‘muhacirlikle’ korkutarak çözümü ‘şeyl-
tanlaştırmak’...”, Kıbrıs Postası, 23 Şubat 2014.

46. Büşra Çakmak, “Kıbrıslı Türk gençlerinin Kıbrıs’taki çözüm 
önerilerine bakış açısı”, Kıbrıs Gazetesi, 16 Şubat 2014.

Müzakerelerin ana başlıklarından olmamakla 
birlikte, halen yerleşime kapalı olan askeri bir 

bölge durumundaki Maraş’ın Rum tarafına 
iadesi ve yerleşime açılması bugün en sık 

tartışılan konulardan biri.
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ekonomik bakımdan tek kurtuluş yolu olarak 
görmekteydi. Bu şartlar altında Rumlar, AB’ye 
üye olduktan sonra adaya dair konularda meş-
ruiyet ve etki güçlerinin artacağı hesabıyla AB 
içinde bölünmüş bir yapının fazla yürümeyece-
ğini ve Kıbrıslı Türklerin Annan Planı’ndan çok 
daha düşük şartlarda birleşmeye razı olacaklarını 
düşünmüş olmalılar. Ne var ki, AB üyeliği son-
rasında Kıbrıslı Rumların beklentileri gerçek-
leşmedi. Türkler çözüme “evet” dedikleri halde 
kendilerinin bunu reddetmiş olmaları yüzünden 
uluslararası meşruiyet ümitleri büyük ölçüde 
boşa çıktığı gibi, Kıbrıslı Türkler de AB üyeliği 
uğruna daha fazla taviz vererek Rumlarla birleş-
me arayışı içine girmediler.

2008 yılı itibariyle Euro bölgesine giren 
GKRY’de Euro bölgesinin 2009 başlarından 
itibaren yaşadığı mali krizin etkileri çok büyük 
oldu. Özellikle 2012 yılından itibaren şiddeti ar-
tan kriz ortamında GKRY’de birçok büyük ban-
ka iflasın eşiğine gelirken turizm ve inşaat sektör-
lerinde de ciddi bir gerileme yaşandı. 2009’da 
yaklaşık 29500 dolar olan kişi başına düşen 
milli gelir, 26000 dolar seviyelerine indi. 2014 
yılı başı itibariyle GKRY’de işsizlik oranı yüzde 
16,8 olarak ölçüldü. Öte yandan, bu krizin etki-
leri KKTC’de görülmedi. Örneğin 2013 yılında 
GKRY ekonomisi yüzde 5,3 küçülürken KKTC 
ekonomisi yüzde 2,8 büyüme kaydetti.47 Yani 
Kıbrıs’ta Rumların yaşadığı ekonomik bunalım 
adada Türkler ile Rumlar arasındaki ekonomik 
dengesizliği bir bakıma azaltmış oldu. 

GKRY için çözümün getireceği en önemli 
ekonomik faydaların başında Türkiye ile ilişkilerin 
normalleşmesi bulunuyor. Global krizin ancak kı-
sıtlı etkide bulunduğu Türkiye ekonomisi istikrar 
ve canlılığını uzun süredir devam ettiriyor. Türki-
ye’nin dış ticaret hacmi ise krizden sonra çabuk 
toparlanarak kriz öncesindeki düzeyini aştı. Tür-
kiye ayrıca çevre ülkelere önemli miktarda yatırım 
ve kalkınma yardımı sağlıyor. Bu bağlamda GK-

47. “Euro bölgesinde işsizlik beklentiler seviyesinde”, Dünya, 28 
Şubat 2014.

RY’nin Türkiye ile doğrudan ekonomik ve ticari 
ilişkilerinin bulunmaması bu ülke için önemli bir 
kayıp durumundadır. Kıbrıs sorununun çözülme-
si GKRY’nin Türkiye limanlarını kullanarak tica-
ret yapmasını, Türkiye’den yatırım ve dış yardım 
almasını sağlayacaktır. Türkiye’den KKTC’ye bu 
yıl içinde başlayacak olan su taşıma projesi, adanın 
güneyindeki su ihtiyacını da karşılayacak şekilde 
uzatılabilir ve bundan Rumlar da faydalanabilir. 
Çözüm aynı zamanda Kıbrıs ve İsrail karasula-
rından elde edilecek doğalgazın daha az maliyetle 
uluslararası piyasalara taşınmasına imkan sağla-
yarak Kıbrıs’ı kısa sürede Doğu ile Batı arasında 
önemli bir enerji bağlantısı haline getirebilecektir. 
Bütün bu olası faydalar son yıllarda GKRY’nin si-
yasi çevrelerinde çözüme daha sıcak bakılmasına 
katkı sağlamış olmalıdır. 

GKRY’de 56 sandalyeli parlamentoda 20 
milletvekili bulunduran ve Cumhurbaşkanı Anas-
tasiadis’in de mensubu bulunduğu iktidar partisi 
DİSY (Demokratik Seferberlik Partisi), tek dev-
let, tek vatandaşlık, kurumsal ve ekonomik birlik 
esasları üzerinde bir federal çözümü destekliyor. 
Buna ek olarak adada GKRY tarafından ‘işgalci’ 
olarak kabul edilen Türk askerlerinin belirlenen 
bir takvim içinde çekilmesi isteniyor. Partinin ge-
nel başkanı Averof Neofitu, uluslararası aktörlerin 
de desteğiyle görüşmelerde önemli mesafe alınma-
sının bütün Kıbrıs toplumu için bir fırsat yarattı-
ğını ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade 
etmektedir.48 Hükümet, müzakereler konusunda 
muhalefet partileri ile sendikaları bilgilendirme-
ye hassasiyet gösteriyor ve yaptığı toplantılarla 
bu çevrelerin de sürekli nabzını tutuyor.49 Öte 
yandan, çözüm için Türkiye’den Ankara Antlaş-
ması Ek Protokolü’nün uygulanması ve Maraş’ın 
Rumlara iadesi gibi beklentilerinin olduğunu da 
ortaya koyuyor.50 

48. “No room for grand visions in divided countries”, Cyprus Mail, 
14 Ocak 2014.

49. “Anastasiadis partilerin ardından sendikaları da bilgilendirdi”, 
Kıbrıs Postası, 12 Nisan 2014.

50. Emine Davut Yitmen, “Çözüm için karşılıklı güven tesis edil-
meli”, Kıbrıs Gazetesi, 16 Nisan 2014.
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Meclis’te en çok sandalyeye sahip ikin-
ci parti durumundaki ana muhalefet partisi 
AKEL, hükümetin ekonomi politikalarını be-
nimsememekle beraber adada federal ortaklığa 
dayalı bir çözüme destek veriyor. Bununla bera-
ber AKEL’in mutabakat metnine dair birtakım 
çekinceleri var. Örneğin, 2006’da Hristofyas ve 
Talat’ın mutabakata vardığı metinde “bölün-
mez egemenlik” ifadesi geçerken son mutabakat 
metninde “bölünmez” kelimesinin bulunma-
masını eleştiren parti, aynı zamanda birleşik 
Kıbrıs’ı oluşturacak iki devletin yetkilerinin 
olması gerekenden daha geniş tutulmasından 
endişe ediyor.51

Liderliğini 2004’te Annan planına şiddetle 
karşı çıkan eski lider Tasos Papadopulos’un oğlu 
Nikolas Papadopulos’un yaptığı ve Meclis’te 
sekiz milletvekili bulunduran Demokrat Parti 
(DİKO), Kıbrıs sorunu konusunda milliyetçi ve 
uzlaşmaz bir tavır takınmaktadır. Açıklanan or-
tak mutabakat metnine itiraz eden parti, GKRY 
Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in müzakerelerde 
fazla tavizkar bir tutum izleyerek seçim önce-
sinde DİKO ile vardığı anlaşmayı ihlal ettiği ge-
rekçesiyle Şubat 2014’te hükümetten çekildi.52 

DİKO Genel Başkanı Papadopulos, mutabakat 
metninin muğlak olduğunu, her yöne çekilebi-
leceğini ve bu çerçevede GKRY’nin meşruiyeti-
nin dahi ortadan kalkabileceğini ileri sürerken 
Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol arama faali-
yetlerine dikkat çekerek Anastasiadis’in Türki-
ye’nin iyi niyetine fazla güvenmenesi gerektiğini 
vurgulamaktadır.53 

Meclis’te beş sandalyesi bulunan Sosyal De-
mokratlar Hareketi (EDEK) ise, müzakerelere 
ve federal ortaklığa dayalı çözüme temelde karşı 
çıkmazken, çözümün şartları belirlenirken gerek 
Kıbrıs’ın demografik karakterinin, gerekse Türki-

51. “40 years! End Occupation of Cyprus”, AKEL Bulletin, no. 38 
(Mart 2014).

52. “DİKO koalisyondan çekilme kararı aldı”, Kıbrıs Postası, 22 
Şubat 2014.

53. http://www.diko.org.cy/easyconsole.cfm/id/2722

ye’nin “kolonizasyon” ve “savaş suçu” faaliyetleri-
nin dikkate alınması gerektiğini ve Türk “işgali 
altındaki” toprakların derhal Rumlara iade edil-
mesini savunmaktadır.54

Görüldüğü üzere, Cumhurbaşkanı Anas-
tasiadis’in yapıcı tutumuna rağmen GKRY’deki 
bütün siyasi partilerin yürümekte olan müzake-
relerin içeriğine dair birtakım çekinceleri mev-
cuttur. Annan Planı referandumunda Rumların 
destekledikleri partilerin pozisyonlarıyla büyük 
ölçüde uyumlu hareket ettikleri55 dikkate alındı-
ğında, bu durum gelecekte yapılabilecek yeni bir 
referandumun sonucuna dair iyimser bir tablo 
çizmekten bugün itibariyle uzaktır. Kaldı ki bazı 
Rum gazeteleri, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i 
gerek siyasi partilerin endişelerini, gerekse Yuna-
nistan Başbakanı Andonis Samaras’ın da milli 
uzlaşı ve geçmişten ders alma öğütlerini dikkate 
almamakla eleştirmektedirler.56 Ayrıca Türkiye 
ile enerji alanında ilişkiler kurulmasına yönelik 
sıcak mesajlar vermiş olan Başpiskopos Hrisosto-
mos’un son aylarda Türk tarafının talepleri konu-
sunda olumsuz ve uzlaşmaz ifadeler kullanması57 
da muhtemel bir anlaşmanın Rum toplumunda 
ne kadar taban bulabileceği konusunda soru işa-
retleri yaratmaktadır. 

DİĞER AKTÖRLER
Türkiye
AK Parti hükümetinin göreve gelmesinin ardın-
dan Türkiye, Kıbrıs’ta Annan Planı çerçevesinde 
bir çözüme açık destek vermişti. Rum tarafının 
planı referandumda reddetmesinden sonra adada 

54. http://www.edek.org.cy/page.php?id=2

55. Alexandros Lordos, “Rational Agent or Unthinking Follower? 
A Survey-Based Profile Analysis of Greek Cypriot and Turkish 
Cypriot Referendum Voters,” http://www.cypruspolls.org/Rationa-
lOrUnthinking.pdf

56. “Anastasiadis, müzakere sürecine yalnız girecek”, Kıbrıs Gaze-
tesi, 9 Şubat 2014.

57. “II. Hrisostomos: ‘Kıbrıslı Türkler yüzde 25’in üzerinde toprak 
almamalı’”, Gündem Kıbrıs, 13 Nisan 2014.
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birleşme bir süre gündemden düşse de Türkiye 
iki taraf arasındaki diyalog ve ilişkilerin gelişme-
sine yönelik atılan adımların arkasında oldu. Ay-
rıca KKTC üzerindeki ambargoların kaldırılması 
için zaman zaman GKRY’ye doğrudan tekliflerde 
de bulundu. Zira Kıbrıs sorununun çözülmemesi 
Türkiye’nin hem siyasi, hem de ekonomik açıdan 
zararına oluyordu. Türkiye’nin GKRY yönetimi-
ni tanımaması yüzünden AB üyelik süreci tıka-
nıyor, Türkiyeli iş adamları Kıbrıs’ın güneyiyle 
ticari ve ekonomik ilişkilere giremiyor ve KKTC 
de sürekli Türkiye’den gelen yardım ve desteğe 
muhtaç kalıyordu. 

Bugün Türkiye’nin Kıbrıs sorununun daha 
fazla vakit geçirilmeden halledilmesi arzusunun 
en önemli sebeplerinden biri son yıllarda ciddi 
ölçüde yavaşlamış olan AB üyelik sürecidir. Yu-
karıda bahsedildiği üzere, Türkiye’nin Ankara 
Antlaşması’nı GKRY için uygulamadığı gerek-
çesiyle halen askıda ve blokaj altında bulunan 
birçok müzakere başlığı bulunmaktadır. Türki-
ye’nin “eksen kayması” yaşamasından çekinen 
Avrupalı hükümetlerin tavır değiştirmeleriyle 
2013 yılında (üç yıllık bir aradan sonra) yeni bir 
fasıl açılmışsa da müzakerelerin etkin ve verimli 
bir şekilde ilerleyebilmesi hâlâ Kıbrıs meselesine 
bağlı durumdadır. Kıbrıs’ta tarafların uzlaşaca-
ğı nihai bir çözüm olması ve buna bağlı olarak 
Türkiye ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki ilişkilerin 
normalleşmesi halinde Kıbrıs sorunu yüzünden 
sekteye uğramış olan AB üyelik müzakerelerinin 
tekrar hızlanması bekleniyor. 

Doğu Akdeniz’deki enerji fırsatları da Türki-
ye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği des-
tek için bir teşvik kaynağı oluyor. Hâlen bilinen 
en geniş rezervleri karasularında bulunduran İs-
rail’in enerjinin Avrupa’ya taşınmasında Türkiye 
ile işbirliği yapmak istediği biliniyor. Nitekim 
2013 yılından beri Türkiye ile ilişkilerini düzelt-
meye yönelik attığı adımlar var. Avrupa ile Asya 
arasında bir enerji bağlantısı olmak isteyen Tür-
kiye de İsrail karasularındaki doğalgazın kendi 
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasına sıcak bakı-

yor. Fakat yapılacak boru hattının Kıbrıs karasu-
larından geçecek olması Rum yönetimi ile bir an-
laşmayı gerektiriyor. Ayrıca Kıbrıs karasularında 
bulunan doğalgaz da İsrail doğalgazına entegre 
edilerek batıya taşınacağından Kıbrıs’taki kay-
nakların kullanım hakkı sorununa da bir çözüm 
bulunması gerekiyor. Keza Türkiye ile GKRY 
arasında münhasır ekonomik bölgelerin (MEB) 
sınırları konusunda da önemli görüş ayrılıkları 
bulunuyor. Doğu Akdeniz ülkeleriyle deniz yetki 
alanlarını belirleme konusunda henüz anlaşma 
yapmamış olan Türkiye, GKRY’nin imzalamış 
olduğu anlaşmaları da uluslararası hukuka aykı-
rı görüyor ve geçersiz sayıyor. Bütün bunlardan 
dolayı Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de içinde 
bulunacağı sürdürülebilir bir enerji ortaklığı 
kurulabilmesi için öncelikle Kıbrıs sorununun 
çözülmesi ve Türkiye ile GKRY arasındaki ilişki-
lerin normalleşmesi gerekiyor.

Bu sebeplerle Ankara son yıllarda çözüm 
için adadaki iki tarafla beraber Yunanistan’ı da 
bir araya getirecek diplomatik girişimler başlat-
tı. Mutabakat metninin açıklanmasından sonra 
yapılan çapraz görüşmelerle bu yolda önemli bir 
adım atılmış oldu. Çapraz görüşmelerin daha da 
ilerletilmesi için Ankara’nın iki teklifi daha bulu-
nuyor.58 İlki, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun 
Atina’yı, GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in 
de Ankara’yı “toplum lideri” sıfatıyla eşzamanlı 
ziyaret etmesi. İkinci teklif ise, Dışişleri Bakanı 

58. Mahmut Gürer, “Kıbrıs’ta çözüm rüzgârları esiyor”, Akşam, 4 
Mart 2014.

Son birkaç yılda Kıbrıs’ta çözüm için oluşan 
olumlu havanın en önemli sebeplerinden 
biri, Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon 
rezervleri oldu.
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Ahmet Davutoğlu ile Yunan Mevkidaşı Evan-
gelos Venizelos’un adanın her iki kesiminde de 
temasta bulunması. Bu doğrultuda, iki bakanın 
Yeşil bölgede buluşmasını müteakip BM temsil-
cileri ile birlikte ‘toplum liderlerini’ makamların-
da ziyaret etmeleri isteniyor. Bütün bu tekliflerle 
Ankara’nın amacının dört taraf arasında verimli 
diyalog kanalları kurularak karşılıklı güvenin sağ-
lamlaştırması olduğu görülüyor. Ancak Yunanis-
tan ve GKRY bu önerilere henüz sıcak bakmıyor.

Yunanistan
Her ne kadar 1990’ların sonlarında Türkiye-Yu-
nanistan ilişkileri normalleşme sürecine girmiş 
olsa da iki ülke arasında daha önce yaşanmış olan 
gerginliklerin ana sebepleri olan Ege ve Kıbrıs’da-
ki görüş ayrılıkları hâlâ giderilmiş değil. Kıbrıs so-
runu konusunda Yunanistan hükümeti başından 
beri adadaki tek meşru otorite olarak gördüğü 
GKRY yönetiminin arkasında duruyor. Mevcut 
görüşmelere ilişkin Yunanistan Cumhurbaşkanı 
Karolos Papulyas, Başbakan Antonis Samaras ve 
Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Kıbrıs’ta 
“Türkiye’nin haksız işgalinin sona erdirilmesi” 
için federal çözümü desteklediklerini ifade eder-
ken uzlaşmaz buldukları Türkiye’den birtakım 
olumlu adımlar beklediklerini söylüyorlar.59 Olu-
şacak devlette kararların referandumla belirlen-
mesi ve uluslararası alanda tek temsiliyet ve tek 

59. “Anastasiades briefs Samaras on efforts to launch Cyprus talks”, 
ekathimerini.com, 7 Şubat 2014.

vatandaşlığın olması gerektiğini ısrarla vurgula-
yan Yunan hükümetinin, Kıbrıs’ta çoğunluğun, 
yani Rumların, esas söz sahibi olacağı bir rejimin 
kurulması arzusunda olduğu açıktır. 

Uluslararası Toplum
Avrupa’nın alternatif enerji kaynakları arayışında 
olduğu bir dönemde Doğu Akdeniz’de doğalgaz 
rezervlerinin varlığı Kıbrıs meselesinin uluslara-
rası siyasetteki önemini artıran bir durum. ABD 
hükümeti bu sebeple Kıbrıs müzakereleriyle ol-
dukça yakından ilgileniyor ve BM’nin ortaya 
koyduğu esaslar üzerinde kalıcı bir çözümü teş-
vik ediyor. ABD yönetiminin Maraş’ın yerleşime 
açılması, Ercan Havalimanı’nın uluslararası hava 
trafiğine açılması, enerji işbirliği ve karşılıklı ma-
yın temizleme gibi konuları masaya taşıyarak sü-
reci somut adımlarla hızlandırmayı düşündüğü 
biliniyor.60 Son olarak ABD Başkan Yardımcısı 
Joe Biden, 22 Mayıs 2014 tarihinde Kıbrıs’a gi-
derek adanın iki kesiminde birçok temasta bu-
lundu. Biden, liderleri daha sık bir araya gelmeye 
ve iki tarafı güven artırıcı adımlar konusunda 
daha cesur hareket etmeye çağırdı. Bu adımlar 
içerisinde özellikle “Maraş ve Gazimağusa’yı içe-
ren bir paketin” görüşülmesini istedi.61 Bu ziya-
retin ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 
de adaya giderek aynı yönde girişimlerde bulu-
nacak.62 ABD’nin Kıbrıs’a yönelik bu ilgisinin 
birbiriyle bağlantılı iki ana sebebi olarak Doğu 
Akdeniz’deki enerji kaynakları ve İsrail’in bu hav-
zadaki çıkarları öne çıkıyor.63 Suriye ve Ukrayna 
krizleri karşısında Doğu Akdeniz’deki varlığını 
güçlendirmek isteyen ABD yönetimi için Kıb-
rıs sorununun çözülmesinin stratejik bir önemi 
var. Zira böylece hem Türkiye, Yunanistan, İsrail 

60. Ömer Bilge, “ABD’yle Maraş Pazarlığı”, Hürriyet, 16 Mayıs 
2014.

61. “Biden: Maraş ve Mağusa’yı içeren bir paket…”, kıbrısadahaber.
com, 23 Mayıs 2014.

62. “Kerry Kıbrıs’a gelecek”, kibrisgenctv.com, 14 Mayıs 2014.

63. İlhan Tanır, “ABD’de Kıbrıs trafiği”, BBC Türkçe, 25 Şubat 
2014.

Muhalif seslere nazaran uluslararası toplum 
tarafından kabul görecek bir çözümün  

acilen gerçekleşmesi gerektiği yönündeki 
görüşün Kıbrıslı Türkler arasında çok daha 

yaygın olduğu anlaşılmaktadır.
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ve Kıbrıs’ın birbirleriyle ve Batı dünyasıyla olan 
bağlarını kuvvetlendirmeyi, hem de Avrupa’nın 
Rusya’ya yönelik enerji bağımlılığını kırmayı 
planlıyor. İsrail de böylece AB’nin önemli bir 
enerji sağlayıcısı olarak bu anlaşmadan kazançlı 
çıkacak. Ayrıca İsrail’deki doğalgaz konsorsiyu-
munun en büyük ortağının bir Amerikan şirketi 
olduğunu da burada belirtmek gerekiyor.

AB içerisinde Kıbrıs’ta çözüm için taraflar 
üzerinde baskı oluşturabilecek bir ortak irade 
henüz ortaya çıkmış değil. Bunun en büyük 
sebebi Kıbrıs konusunun AB’nin veya üye dev-
letlerin çıkarlarına hitap edecek bir boyutunun 
olmamasıdır. Ayrıca GKRY’nin adayı temsilen 
AB’ye tam üye olmasıyla AB, bir uluslararası ak-
tör olarak elindeki en büyük kozu olan şartlılığı 
(conditionality) birleşik bir Kıbrıs için kullanma 
fırsatını kaçırdı. Böylelikle Annan Planı referan-
dumundan beri AB, adandaki taraflar üzerinde 
baskı veya teşvik uygulamaktan kaçınarak iki 
tarafın üzerinde uzlaşacağı bir çözüme destek 
vereceğini söylemekle yetindi. Hâlen Rusya ile 
Ukrayna ve Kırım üzerinden yaşanan krizin de 
AB’nin ve üye ülkelerin Kıbrıs politikalarında 
keskin bir değişiklik meydana getirdiği söyle-
nemez. Halbuki Rusya’ya olan yüksek enerji 
bağımlılığı yüzünden bu ülkeye karşı zorlayıcı 
ekonomik yaptırımlar geliştiremeyen AB’nin 
son toplantılarında enerji verimliliği ve ener-
ji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi konulara 
öncelik verdiği düşünüldüğünde Doğu Akde-
niz’deki doğalgaz kaynaklarının Avrupa’ya taşın-
masını kolaylaştırmak adına Kıbrıs sorununun 
çözümüne daha aktif destek vermesi beklenirdi. 
Belki ABD’nin bu konudaki teşvikleri arttıkça 
buna AB’den gelecek desteğin zamanla artacağı 
öngörülebilir. 

Her ne kadar bir siyasi aktör olmasa da, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 12 
Mayıs 2014’te yaklaşık 6 senedir zor ve diken-
li yollardan geçerek bugünkü noktaya gelmiş 
olan müzakereleri etkileyecek bir karar verdi. 
Mahkeme, GKRY’nin 1994 yılında Türkiye 

aleyhine 1974 harekâtında yerlerinden edilen 
ve ölen Rumlar için açtığı davada nihai kararı-
nı vererek Türkiye’nin insan haklarını ihlâl et-
tiğine ve GKRY ile Karpaz’da yaşayan Rumlara 
toplam 90 milyon Euro tazminat ödemesine 
hükmetti.64 Her ne kadar AİHM’nin kararla-
rı uluslararası hukuka göre bağlayıcı ise de bir 
devletin tanımadığı bir devlete tazminat ödeme-
sinin emsalinin bulunmaması böyle bir kararın 
uygulanabilirliğini tartışmalı hâle getiriyor. Si-
yasi etki bakımından ise bu karar, yıllardan beri 
1974’te ortaya çıkan durumun yarattığı “insan 
hakkı ihlâllerini” gerekçe göstererek Kuzey’den 
ayrılmak zorunda bırakılmış bütün Rumlara 
topraklarının iade edilmesi gerektiğini savunan 
GKRY’nin65 bu argümanı daha yüksek sesle dile 
getirmesine imkân vermektedir. Federal devlet 
içinde iki bölgenin toprakları belirlenirken Türk 
tarafının kendi başına ayakta kalabilecek sınır-
lara sahip olmasının mutlaka dikkate alınması 
gerektiğini savunan KKTC ve Türkiye’nin ise bu 
karar sonrasında Rumları ve uluslararası toplu-
mu bu konuda ikna etmek için daha fazla çaba 
harcaması gerekeceği öngörülebilir.

SONUÇ VE ÖNGÖRÜLER
Kıbrıs’ta anlaşma ve çözüm için bugüne kadar 
çok sayıda müzakere gerçekleşmiş, fakat taraflar 
çözüme alacakları ve verecekleri üzerinden hep 
tek taraflı yaklaştıklarından dolayı ortak bir nok-
tada uzlaşılması mümkün olmamıştı. Son birkaç 
yılda ise çözüm için daha sağlıklı ve nispeten 
istikrarlı bir diyalog ortamının oluştuğu açıkça 
görünüyor. Uluslararası izolasyonun getirdiği 
yüksek maliyeti sırtlarında taşıyan Kıbrıslı Türk-
ler çözüme uzun zamandır sıcak bakarken GKRY 
de, özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekono-

64. Kararın tam metni için bkz. http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-144151

65. Ayla Gürel ve Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta Mülkiyet ve Siyaset: 
Kıbrıs’taki İki Toplumun ‘İki Bölgelilik’ ve ‘İnsan Hakları’ Temelin-
deki Çatışması”, PRIO Cyprus Centre Report, no. 3, s. 20-27. 
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mik buhrana bağlı olarak bugün 2004’teki du-
ruşuna kıyasla daha esnek ve yapıcı bir siyaset 
izliyor. BM arabuluculuğundaki görüşmelerin 
bir mutabakat metni ortaya çıkarmış olması, 
tarafların Türkiye ve Yunanistan ile çapraz gö-
rüşmeler gerçekleştirmesi ve bütün görüş ay-
rılıklarına rağmen müzakere masasından kalk-
mamaları geçmişteki teşebbüslerden çok daha 
ileri bir noktaya gelindiğini gösteriyor. 

Kıbrıslı Türk ve Rumların siyasi temsilcileri 
arasındaki görüşmelerde kaydedilen aşamaların 
yanısıra, iki toplum arasında yakınlaşma ve işbir-
liğine yönelik jest ve adımların artması geleceğe 
yönelik ümit verici bir durum. Örneğin, Kasım 
2013’te Kıbrıs’taki iki futbol federasyonunun FI-
FA’nın önerisiyle bir araya gelerek Türk takımla-
rının GKRY Futbol Federasyonu altında müca-
dele etmesi üzerine anlaşması, Kıbrıslı Türkler 
ile Rumlar arasında 1979’dan beri varılmış ilk 
uzlaşı oldu.66 19 Nisan 2014’te Gazimağusa’daki 
Aziz Yorgo Kilisesi’nde güneyden gelen çok sayı-
da Rum’un katılımıyla 60 yıldan sonra ilk kez bir 
Paskalya töreni yapılması sembolik açıdan önem-
li bir adımdı.67 Nisan 2014 sonlarında Kuzey ve 
Güney Lefkoşa belediyeleri ortak bir kanalizasyon 
tesisi açarak karşılıklı güven artırıcı bir girişimde-
bulundular.68 Yine Türk ve Rum tarafının ticaret 
odaları, “Ya Olursa?” isimli ortak bir kampan-
yayla adanın ekonomik potansiyelinin gerçeğe 
dönüştürülmesi, işsizlik sorununun çözülmesi ve 
dışarıya göçün durdurulabilmesi için adanın yeni-
den bütünleşmesi gerektiğini savunuyorlar.

Öte yandan, ada halkları arasındaki derin bö-
lünmüşlük hâli, iki tarafın siyasi temsilcilerinin de 
kabul ettiği bir gerçektir.69 Tözün Bahçeli ve Sid 
Noel’in de işaret ettiği üzere, (1) tarihin getirdiği 

66. “Adayı futbol birleştirdi”, Radikal, 29 Kasım 2013.

67. “Historic mass in Turkish Northern Cyprus ‘like a miracle’”, 
Hurriyet Daily News, 19 Nisan 2014. 

68. Menekse Tokyay, “New sewage plant contributes to peace in 
Cyprus”, setimes.com, 22 Mayıs 2014.

69. “Özersay: ‘Maraş güven yaratıcı önlem değil’”, Kıbrıs Postası, 
11 Mayıs 2014.

karşılıklı güvensizlikler, (2) bölünmüş durumdaki 
adada zaman içinde kemikleşen siyasi, ekonomik 
ve kültürel ayrışmalar ve (3) uluslararası siyasetin 
tarafları farklı yollara yöneltmesi gibi sebepler-
den kaynaklanan bu tek taraflı bakış, meselenin 
karşılıklı tavizlerle asgari müşterekler üzerinde 
çözülmesini engelledi.70 Bu olumsuz şartlar hâ-
len büyük ölçüde mevcudiyetini koruyor. Bugün 
iki tarafın siyasi temsilcileri arasında devam eden 
zorlu müzakereler bir uzlaşmayla sonuçlansa dahi 
nihai metin referanduma sunulacağından müza-
kerelerle beraber toplumların karşılıklı güven ve 
bir arada yaşama duygusunun da eş zamanlı olarak 
kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, 
federal çözüm için “son şans,” yine bir referandum 
sonucunda son dakikada kaçırılabilir. 

Gerek KKTC, gerekse Türkiye, birçok Kıb-
rıslı ve uluslararası aktörün uzun uğraşları sonucu 
bugünkü noktaya gelmiş olan müzakerelerin daha 
fazla uzamasını istemiyor. Son yıllarda uluslarara-
sı kamuoyunda da artık Kıbrıs meselesine öyle ya 
da böyle bir çözüm bulunmasına yönelik sesler 
daha çok çıkmaya başladı. İngiltere’nin eski dı-
şişleri bakanı Jack Straw, 2010 yılında yaptığı bir 
açıklamada Türkiye’nin mutlaka AB üyesi olması 
gerektiğini ve bunun önündeki en büyük siyasi 
engel olan Kıbrıs sorununun eğer müzakereler so-
nuç vermezse adadaki bölünmüşlük hâli tanına-
rak çözülmesini önermişti.71 Başta BM Genel sek-
reteri Ban Ki Mun olmak üzere uluslararası birçok 
diplomat da bu meselenin daha fazla uzamaması 
gerektiği ve mevcut müzakere sürecinin “son bir 
şans” olduğu kanaatini taşımaktadır.72 Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, eğer bu müzakereler-
den bir sonuç çıkmazsa tek seçeneğin taksim ol-

70. Bahcheli ve Noel, “The Quest for a Political Settlement in Cyp-
rus”, s.2-3. 2013

71. “UK’s straw argues for Turkey’s EU bid, says Cyprus partition 
may be needed”, Dünya, 9 Kasım 2010.

72.“Talks are ‘last chance for solution’ on Cyprus, Financial Times, 
7 Kasım 2010. Annan Planı müzakerelerinde BM adına arabulu-
culuk yapan Àlvaro de Soto da müzakerelerden sonuç çıkmaması 
durumunda bölünmenin tek yol olduğu kanaatindedir: Àlvaro de 
Soto, “Can Cyprus Be Solved?” Peace Review, c. 24, n. 4 (2012), s. 404. 
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duğunu ifade etmişti.73 Fakat özellikle 2013 yılı 
sonlarından beri, işleyen sürece zarar vermemek 
adına Türkiye ve KKTC yönetimi alternatif seçe-
nekleri dile getirmekten özenle kaçınıyor.

GKRY’ye gelince, Cumhurbaşkanı Anastasi-
adis ve hükümet, Kıbrıs sorununun çözümü için 
geçmiş hükümetlere nazaran daha istekli ve karar-
lı hareket ediyorlar. Ayrıca başta BM olmak üzere 
uluslararası toplumun göstermiş olduğu teşvik 
ve gayretlere rağmen müzakere masasından kalk-
manın getireceği bedellerden de endişe ettikleri 
görülüyor. Buna karşılık adada, Kıbrıslı Türklere 
geniş bir özerkliğin verildiği bir federal yapı ku-
rulduğunda çoğunlukta olan Rumların egemen-
lik hakkının zarar göreceği ve Türkiye’nin adayı 
“işgal”inin meşruiyet kazanacağı gibi olumsuz dü-
şünceler hâlâ gücünü koruyor. Bu şartlar altında 
hükümetin, uluslararası kamuoyu ile ülkedeki uz-
laşmaz kitle arasında kalmış bir durumda olduğu 
görünüyor. Hükümet de bu “iki seviyeli oyun”u74 
oynamaya devam ederek bir taraftan ülkede çö-
züme yönelik kamuoyu oluşturmaya çalışırken 
diğer taraftan içerideki muhalefeti işaret ederek 
Türkiye’den Rum uçak, gemi ve limanlarına uy-
gulanan ambargoların kaldırılması ve Maraş’ın 
iadesi gibi tek taraflı jestler beklediğini söylüyor. 

GKRY hükümetinden Türkiye’ye iletilen 
bu beklentiler, uluslararası toplumdan da destek 
bulmaktadır. Türkiye’nin çözüm için kararlılığı-
nı ve samimiyetini göstermesi için bazı tek taraflı 
ve somut adımlar atmasının faydalı, hatta gerekli 
olduğuna dair ifadeler kullanılarak Rum toplu-
mundaki Türkiye’ye yönelik olumsuz ve endişeli 
bakışın bu tür net ve büyük adımlarla giderile-
bileceği ve bunun da çözüm sürecine olumlu 
yansıyacağı iddia ediliyor. Hâlbuki Türkiye’nin 

73. “Davutoğlu: Ya çözüm ya taksim”, ntvmsnbc.com, 28 Mart 
2013.

74. Robert Putnam’ın ortaya attığı “iki seviyeli oyun” argümanı, 
hükümetlerin uluslararası arenada yaptıkları pazarlıklarda hem içe-
rideki, hem de dışarıdaki aktörleri memnun etmek durumunda ol-
duklarını ve genellikle bu aktörler arasındaki görüş ayrılıklarından 
yararlanarak kendileri ve ülkeleri için en elverişli noktaya ulaşmaya 
çalıştıklarını savunur: Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domes-
tic Politics: The Logic of Two-Level Games,” International Organi-
zation, c. 42, n. 3 (1988), s. 427-460. 

uzun yıllardır koruduğu pozisyon ve argüman-
larını değiştirmesini gerektirecek bu tür adımla-
rın Türkiye’ye ekonomik ve diplomatik anlamda 
birtakım getirileri olsa dahi Rum toplumunu çö-
züm için ikna edip edemeyeceğini şimdiden kes-
tirmek imkânsızdır. Diğer bir deyişle, Türkiye bu 
adımları atsa dahi Rumlar Türkiye ve KKTC’nin 
desteklediği bir anlaşma zeminine referandumda 
hayır diyebilirler. Bu sebeplerden dolayı Türkiye 
ve KKTC hükümetleri, taraflar Kıbrıs sorununda 
kapsamlı bir çözüm üzerinde anlaşmadan Rum-
ların talepleri doğrultusunda bu tür adımların 
atılmasını sakıncalı görüyorlar.75 Gerçekten de, 
Kıbrıslı Rum toplumunda Türkiye’yle ilişkilerin 
normalleştirilmesi ve Kıbrıslı Türklerle güç pay-
laşımına yönelik güçlü bir istek ve iradenin hâlâ 
gözlemlenmediği günümüzde, böylesine büyük 
adımlar bir zeytin dalı yerine taviz olarak da de-
ğerlendirilebilir ve genel kanaatler üzerinde kay-
da değer bir etki yaratmayabilir.

Doğu Akdeniz’deki enerji fırsatlarını ekono-
mik sorunların bir an önce giderilmesi için kilit 
önemde gören GKRY, Türkiye ile ilişkilerin dü-
zeltilmesi de dahil olmak üzere seçenekleri değer-
lendirip bu konuda süratle harekete geçmek iste-
diğinin sinyallerini veriyor. Bugün İsrail ve Mısır 
ile yürütmekte olduğu doğalgaz görüşmeleri yü-
rüten GKRY yönetiminin bu ülkeleri gerçekten 

75. “Ahmet Davutoğlu KKTC’de temaslarda bulundu: Kıbrıslı 
Türkler çözüm istiyoruz”, AB Haber, 18 Mayıs 2014.

Bugüne kadar Kıbrıs’ta çözüm için belki de 
tek büyük eksik bir büyük gücün desteğiydi. 
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Mayıs 
2014 sonlarında Kıbrıs’a giderek tarafları 
hem çözüm, hem de enerji alanında işbirliği 
konularında teşvik etmesi bu bakımdan kritik 
bir girişimdir.
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Türkiye’ye bir alternatif olarak mı gördüğünü, 
yoksa Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile anlaşmaya 
ihtiyaç duymadıkları görüntüsü vermek amacıyla 
blöf mü yaptığını kestirmek çok da kolay değil. 
Yine de görünen o ki, GKRY’de ekonomik krizin 
etkileri zamanla geçtikçe Rum yönetimi Türki-
ye’nin yer almadığı doğalgaz seçeneklerini daha 
fazla gündeme alacaktır. Özellikle bütün mali-
yetine rağmen Kıbrıs’tan Yunanistan’a bir boru 
hattı çekilmesi durumunda sadece Türkiye Kıbrıs 
ve İsrail gazının batıya sevkinde devre dışı kal-
mış olmayacak, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de 
yeni gerilimler yaşanabilecektir. Türkiye henüz 
Doğu Akdeniz ülkeleriyle münhasır ekonomik 
bölgelerini tahdit edecek ikili anlaşmalar yapma-
dığından Yunanistan ve GKRY ile arasında tar-
tışmalı bölgeler zaten günümüzde de mevcuttur. 
Gelecekte Türkiye’nin içinde yer almadığı bir 
ortaklıkla Doğu Akdeniz doğalgazının ekonomik 
potansiyeli gerçeğe dönüştüğü takdirde Türki-
ye’de bugün ancak zaman zaman gündeme gelen 
ve fazla ilgi gösterilmeyen bu konu ciddi geri-
lim, hatta çatışmalara sebebiyet verebilir. Bunu 
önlemek için enerji ve Kıbrıs konuları arasında 
daha güçlü ve doğrudan irtibat kurulması ve bu 
iki meselenin ideal olarak Yunanistan, GKRY ve 
KKTC ile beraber ve bütüncül olarak ele alın-
ması Türkiye için isabetli bir yol olacaktır. İki 
konunun çözümünün birbirine endekslenmesi 
durumunda aynı anda hem tarihi bir sorunun 

çözümü, hem de gelecekte yaşanabilecek tarihi 
gerilimlerin önünün alınması mümkün olabilir. 

Müzakerelerin geçmişten bugüne seyri dik-
kate alındığında, AİHM’nin Türkiye kararından 
sonra Kıbrıslı Rumların meşruiyet, mülkiyet ve 
toprak konularındaki argümanlarına daha sıkı sa-
rılacakları ve böylece masadaki pazarlıklarda daha 
uzlaşmaz bir tavır takınacakları rahatça öngörüle-
bilir. Kıbrıslı Türkleri sürdürülebilir olmayan bir 
siyasi ve sosyal yapı içerisinde yaşamaya mahkum 
edecek öneriler de ne KKTC ne de Türkiye tara-
fından kabul göreceğinden görüşmelerin çıkmaza 
girme ihtimâli bu karardan sonra önceye nazaran 
kuvvetlenmiştir. Tarafların pozisyonları arasında-
ki öteden beri mevcut olan ve kapanmayacağı bir 
süredir anlaşılan ayrılıkların giderilerek uzlaşma-
nın temini için bir dış aktörün teşvik ve baskısı 
da artık iyice gerekli hale gelmiştir. Bugüne kadar 
Kıbrıs’ta çözüm için belki de tek büyük eksik bir 
büyük gücün desteğiydi. ABD Başkan Yardımcısı 
Joe Biden’in Mayıs 2014 sonlarında Kıbrıs’a gide-
rek tarafları hem çözüm, hem de enerji alanında 
işbirliği konularında teşvik etmesi bu bakımdan 
kritik bir girişimdir. ABD’nin bu kadar üst düzey 
bir yetkilisinin Kıbrıs konusunda bizzat müdahil 
olması güncel politik ve ekonomik konjonktür-
de önemlidir ve şaşırtıcı da değildir. Zira halen 
devam eden Ukrayna krizinde Batı dünyasının 
Rusya karşısında sert, kararlı ve yekvücut halinde 
duramamasının en önemli sebeplerinden birinin 
AB ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağımlılığı ol-
duğu malumdur. Bununla beraber Suriye’de zaten 
bir askeri üssü bulunan Rusya’nın son zamanlarda 
Mısır hükümeti ile ilişkilerini geliştirmesi bu ül-
kenin Doğu Akdeniz’deki varlığını güçlendirmek-
tedir. ABD’nin bu noktada Kıbrıs sorununun bir 
an evvel çözüme kavuşturulup Türkiye, Kıbrıs ve 
İsrail’i içine alacak bir işbirliği bloğunun oluşma-
sını teşvik ederek hem Avrupa’nın enerji güven-
liğine katkıda bulunmayı, hem de Doğu Akde-
niz’deki konumunu sağlamlaştırmayı hedeflediği 
anlaşılmaktadır.

Bugün ABD’nin bu meseleye özel ilgi gös-
termeye başladığına bakılırsa taraflar üzerinde çö-

Türkiye için burada önemli olan, Kıbrıslı 
Türklerin yıllar boyu maruz kaldıkları 

çifte standart ve ayrımcılıktan tamamen 
kurtulmaları, kendilerini ulusal ve uluslararası 
alanda güvende hissedecekleri ve kimliklerini 

uzun süre muhafaza edebilecekleri kalıcı bir 
siyasi çözüme kavuşmalarıdır.
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züm için gittikçe daha büyük bir baskı oluşacağını 
tahmin etmek zor değildir. Bu baskı karşısında 
adadaki her iki tarafın da kendi pozisyonlarına 
göre olumlu ve olumsuz tepkileri elbette olacaktır. 
Nitekim, Rum tarafında mevcut mutabakat met-
ni çerçevesinde bir çözüme sıcak bakanların ilk 
tepkileri olumluyken diğer taraftan ABD’nin ken-
di çıkarlarını ön plana aldığı ve Türkiye’nin gö-
rüşlerine yakın bir çözümü destekleyeceğini dair 
görüşler de ortaya konmaktadır.76 Müzakerelerin 
bir anlaşmayla sonuçlanması ümidindeki Kıbrıslı 
Türkler ve Türkiye ise ABD’nin yapıcı katkılarını 
olumlu karşılarken77 KKTC’de başta Cumhurbaş-
kanı Eroğlu olmak üzere ABD’nin kendi çıkarları 
doğrultusunda bir çözüm dayatacağına dair en-
dişeler de mevcuttur.78 Ayrıca, ABD’nin Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin meşruiyetine saygı duyduğuna 
ve bunu zedeleyecek adımlara girişmeyeceğine 
dair GKRY’ye güvence verdiğine yönelik haber-
ler79 de KKTC tarafında şüpheleri artırmaktadır. 

Kıbrıs’ta iki toplumun anlaşarak, karşılıklı 
egemenlik haklarına saygılı bir biçimde beraber 
yaşamalarının hem adanın refah seviyesine hem 
de Doğu Akdeniz’in barış ve istikrarına büyük 
katkısı olacaktır. Özellikle bazı konularda iki 
tarafın yaklaşık 50 yıldır anlaşamamaları, bu 
yolda uluslararası toplumun teşvik ve baskı-
larını önemli hâle getirmektedir. Öte yandan, 
toplumlar arasında dış teşvik ve baskılar sonu-
cu, kerhen ve isteksizce gerçekleşen bir birlikte-
liğin memnuniyetsizliklere yol açacağı ve uzun 
vadede sürdürülebilir olmayacağı da açıktır. Bu 
yüzden, Kıbrıs’ta oluşturulacak devletin esas-
ları belirlenirken yakın tarihteki benzer tecrü-
beler göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin 
kanlı bir savaş ve trajik katliamlardan sonra üç 

76. “Μετοχές της Τρ.Κύπρου θέλει θυγατρική της Παγκ. 
Τράπεζας”, Kathimerini, 14 Mayıs 2014; “Biden ‘önlemler paketi 
anlaşması açıklayacak’”, kibrisgenctv.com, 13 Mayıs 2014.

77. “ABD çözümü destekliyor”, Kıbrıs Gazetesi, 11 Mart 2014; 
“Davutoğlu, Biden’in ziyaretini değerlendirdi”, Kıbrıs Postası, 14 
Mayıs 2014.

78. “Biden geliyor”, Kıbrıs Gazetesi, 12 Mayıs 2014.

79. “ABD: Kıbrıs’ta Rumların çıkarına olan statükonun korunması 
konusunda Rum Yönetimine güvence verdi”, AB Haber, 17 Mayıs.

etnik unsurun uluslararası toplum tarafından 
zoraki olarak, derme çatma bir yapıyla bir ara-
ya getirildiği Bosna-Hersek’te 20 yıldır bir ulus 
bilinci hala oluşmuş değildir. Boşnak, Sırp ve 
Hırvatların Osmanlı, Avusturya-Macaristan 
ve Yugoslavya devletleri altında yüzyıllarca bir 
arada yaşamalarına ve birbirleriyle aşağı yukarı 
aynı dili konuşmalarına rağmen birkaç yıllık bir 
travmanın ardından bütün uluslararası teşvikle-
re rağmen bu devlette ortak bir toplum bilinci 
yerleşmediği gibi, halklar arasındaki ayrılıklar 
daha da derinleşmektedir. Kıbrıs’ta bu büyük-
lükte çatışmalar ve katliamlar yaşanmış olmasa 
da 1963 ve sonrasındaki trajediler bir vakıadır 
ve halen akıllardadır. Daha da önemlisi, bu ta-
rihten beri Kıbrıs’ta iki toplum bölünmüş vazi-
yettedir. Yeni nesiller birbirlerinin dilini konuş-
mamaktadır. Adanın iki tarafı arasındaki sosyal 
ve kültürel etkileşim 1960’lı yıllara nazaran fev-
kalade zayıflamıştır. Aradan geçen yıllar içinde 
iki toplum da kendi devlet yapılarını iyi ya da 
kötü tesis etmiştir. Bu şartlar altında, uzun sü-
redir ayrı yaşayan ve aynı adanın topraklarında 
yaşamak dışında çok da fazla ortak yanları kal-
mamış olan iki toplumun yepyeni bir sistemle 
ve adadaki sosyo-politik hayatla doğrudan iliş-
kili olmayan AB üyeliği ve enerji gibi teşviklerle 
bir araya getirilmesinin uzun vadede sürdürüle-
bilir bir devlet ve toplum yapısı ortaya çıkarıp 
çıkaramayacağı iyi düşünülüp sorgulanmalıdır. 
Nitekim, yayınladığı kapsamlı analizde bu nok-
talara dikkat çeken uluslararası düşünce kurulu-
şu ICG de, bir taraftan meseleye taraf olan bü-
tün aktörleri müzakerelere mümkün olduğunca 
yapıcı yaklaşmaya davet ederken diğer taraftan 
birleşik Kıbrıs yerine AB’ye tam anlamıyla en-
tegre olacak iki devlete dayalı çözümün ciddi 
olarak düşünülmesi ve tartışılması gerektiğini 
ortaya koymaktadır.80 

Türkiye için burada önemli olan, Kıbrıslı 
Türklerin yıllar boyu maruz kaldıkları çifte stan-

80. “Divided Cyprus: Coming to Terms on an Imperfect Reality”, 
International Crisis Group Europe Report, no. 229 (14 Mart 2014).
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dart ve ayrımcılıktan tamamen kurtulmaları, 
kendilerini ulusal ve uluslararası alanda güvende 
hissedecekleri ve kimliklerini uzun süre muhafa-
za edebilecekleri kalıcı bir siyasi çözüme kavuş-
malarıdır. 1959-60 anlaşmaları kağıt üzerinde 
ne kadar dengeli ve makul görünmekte idiyse 
de birkaç sene içinde fiilen ortadan kalktılar. 
Bugün varılacak olası bir çözümün yeni komp-
likasyonlara, gerginliklere ve oldu-bittilere yol 
açmaması için federal veya başka türlü bir yapı 
olsun Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak 
kendi kendilerine ayakta kalabilecek bir devlet 
yapısı içerisinde yaşamalarının sağlanması esastır. 
Aksi halde global enerji ve ekonomi politikaları 
ışığında Kıbrıs’ta bugün elverişli görülen uzlaşma 
ortamı, gelecekte yeni siyasi ve ekonomik denge-
lerin ortaya çıkması durumunda farklı bir yöne 
evrilebilir ve bundan da adada azınlık durumun-
da bulunan Türkler zararlı çıkabilir.

Müzakereler bir sonuca varamazsa, diğer bir 
deyişle bu “son şans” kullanılamazsa ne olacak? 
Daha önce de işaret edildiği gibi, Kıbrıs sorunu-
nun gereğinden fazla uzadığı ve Kıbrıslı Türklerin 
mağduriyetinin giderilmesi için yeni arayışlara 
girişilmesinin artık gerekli olduğuna dair ulus-
lararası toplumdaki kanaat hiç olmadığı kadar 
güçlü durumdadır. Hâlihazırdaki görüşmelerin 
ilerlememesi ve Rumların güç paylaşımına sıcak 
bakmamaya devam etmesi durumunda alternatif 
senaryolar masaya yatırılmalı, Kıbrıslı Türklerin 
dünyayla entegrasyonu için farklı seçenekler gün-
deme getirilmelidir.81 Bu seçeneklerin uluslararası 
toplumda rağbet ve kabul görmesi, Kıbrıs’ta olası 
çözümün yelpazesini genişleterek taraflara daha 
geniş bir müzakere alanı sunacaktır.

81. KKTC müzakerecisi Özersay da iki yıl önce yayınladığı bir may-
kalede bu görüşü savunmuştur: Kudret Özersay, “Exhaustion and 
Time for Change,” Peace Review, c. 24, no. 4 (2012), s. 406-413.
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Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında başlayıp gitgide kronik bir sorun hâli-
ne gelen Kıbrıs konusu hem adadaki tarafların yaşamlarını hem de Türki-
ye’nin dış politikasını derinden etkilemiştir. Adadaki Türk ve Rum halkının 

zamanla kültürel ve siyasi olarak birbirinden uzaklaşması çözümü gitgide daha zor 
hâle getirmiş, taraflar arasında yıllarca süren müzakereler sonuçsuz kalmıştır. 

Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler’in benimsediği iki bölgeli ve iki toplumlu birleşik 
devlet esasına dayalı bir çözüme ulaşılması yolunda son yıllarda önemli ilerleme-
ler kaydedildi. 2008’den beri Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda yürütülen çok 
sayıda görüşmenin ardından taraflar arasında Şubat 2014’te tarihi bir mutabakat 
metni imzalandı ve doğrudan müzakereler hâlen devam ediyor. KKTC’nin 2004’teki 
Annan Planı referandumundaki görüşleriyle örtüşen bir biçimde devam ettirdikleri 
çözüme yönelik olumlu tavır, GKRY’de son yıllarda değişen siyasi ve ekonomik di-
namikler sayesinde Rum siyasetçilerinden de destek bulmaya başladı. Ayrıca Doğu 
Akdeniz’de kayda değer doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi ve çıkarılacak doğal-
gazın Batı’ya nakledilmesinde Kıbrıs’ın kilit bir pozisyonda bulunması dolayısıyla 
uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik daha fazla ilgi göster-
diği gözlemleniyor. Türkiye de Annan Planı’nda olduğu gibi sorunun çözümü için 
yoğun bir diplomasi faaliyetiyle destekte bulunuyor. Kısacası, Kıbrıs sorununun çö-
zümü için bugün gerek adada, gerekse uluslararası arenada gayet elverişli bir hava 
mevcuttur. Öte yandan, geçmişteki benzer birçok teşebbüsün akamete uğraması 
yüzünden uluslararası toplumdaki genel görüş, mevcut müzakere sürecinin birle-
şik bir Kıbrıs için “son bir şans” olduğu yönündedir.

Kıbrıs’taki müzakerelerin siyasi boyutunun ana hatlarıyla ele alınacağı bu analiz-
de, meseleye doğrudan veya dolaylı etkisi olan aktörlerin pozisyonları incelenecek 
ve çözüm sürecinin bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. 


