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Kıbrıs, 1571’de Osmanlı idaresinden başlayarak dört yüzyıldan uzun bir 
süredir siyasi olarak eşit olan Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkının or-
tak vatanıdır. 

Ancak Kıbrıs’ı bir Helen adası olarak gören Kıbrıslı Rumlar ve Yunanlı-
lar, Osmanlı idaresi altındaki adada 1820’lerden itibaren yaşanan ayaklan-
malar sonucunda 1832’de imzalanan İstanbul Antlaşması’yla bağımsızlığını 
kazanan Yunanistan’la birleşme (ENOSİS) mücadelesi başlatır. 1878’de baş-
layan İngiliz Koloni İdaresi altında da yürütülen bu “Büyük İdeal” (Megali 
İdea) mücadelesine Kıbrıslı Türkler, ilkin “Kıbrıs Türk’tür, Türk Kalacaktır” 
inancı ve sonrasında verdikleri “Taksim” (adanın Yunanistan ve Türkiye 
arasında taksim edilmesi) mücadelesiyle karşı çıkarlar. Rum EOKA (Ethni-
ki Organosis Kyprion Agoniston: Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü) te-
rör örgütünün kurulmasıyla 1955’lerden başlayarak şiddetlenen Kıbrıs’taki 
çatışma ortamı dekolonizasyon dönemine ve Soğuk Savaş yıllarına rastlar. 
İkisi de NATO ittifakı üyesi olan Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs ne-
deniyle bir çatışma çıkma ihtimali İngilizleri hem adadaki Türklerle Rum-
lar hem bu halkların anavatanları Türkiye’yle Yunanistan arasında siyasi 
dengenin sağlanacağı bir ara formül bulma yoluna iter.

Sonuçta, İngiltere’nin telkini ve Türkiye’yle Yunanistan’ın da devreye 
girmesiyle Kıbrıs’ta eşit düzeyde iki toplumlu bir Ortaklık Devleti’ne ba-
ğımsızlık verilmesi fikri benimsenir.

Yapılan müzakereler sonucunda 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih ve 19 
Şubat 1959 tarihinde Londra’da varılan antlaşmalar zemininde Türkiye, 
Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğünde iki toplumlu ortaklık Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulur. Bu yeni cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin antlaşma-
ları 16 Ağustos 1960 tarihinde yeni ortaklık devletinin kurucuları olarak 
Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük (1906-1984) ve Kıbrıs Rum hal-
kının lideri Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin başpiskoposu III. Makarios (1913-
1977) imzalar ve Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak tarih sah-
nesine çıkar. 

Böylece hem Kıbrıs Türk halkı hem Kıbrıs Rum halkı “devlet kurma 
statüsüne sahip” ve uluslararası tüzel kişiliğe sahip olurlar; her ikisi de eşit 
olarak uluslararası hukukun öznesidir.
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17 Şubat 1959’da Mr. Sylvin Loyd başkanlığında yapılan görüşmede Londra Antlaşması’nın 
imza töreni (Kaynak: Dr. Fazıl Küçük Vakfı) 

1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun imza töreni, 16 Ağustos 1960 
(Kaynak: Dr. Fazıl Küçük Vakfı)
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Bu noktaya varılmasında, o dönemin Türkiye Cumhuriyeti (TC) Baş-
bakanı Adnan Menderes (1899-1961) ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zor-
lu’nun (1910-1961) yanı sıra Kıbrıs Türk tarafından Toplum Lideri Dr. Fazıl 
Küçük ile yakın çalışma arkadaşları Rauf R. Denktaş (1924-2012) ve Os-
man Örek’in (1925-1999) verdiği çetin mücadeleleri de hatırlamak gerekir. 

1960 Ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 
Değişmez Maddeleri

1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası,1 cumhurbaşkanının Kıbrıs 
Rum halkı tarafından seçilen bir Kıbrıslı Rum, cumhurbaşkanı yardımcısı-
nın Kıbrıs Türk halkı tarafından seçilen bir Kıbrıslı Türk olmasını belirtir 
(Madde 1). Anayasa ayrıca, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı-
nın, ayrı ayrı veya birlikte, Temsilciler Meclisi’nin (Madde 50) ve Bakanlar 
Kurulu’nun (Madde 57/3) önemli ve belirlenmiş yasaları ile kararları hak-
kında nihai veto hakkına sahip olmalarını öngörür.

Bu düzenlemelere göre Kıbrıs’ta iki halk arasındaki ilişki azınlık-çoğun-
luk ilişkisi değildir, iki halktan biri diğeri üzerinde herhangi bir yetki veya 
egemenlik iddiasında bulunamaz. 

Anayasa’nın 1960 Garanti ve İttifak antlaşmalarına2 ilişkin 181. maddesi 
dahil birçok maddesi 182. madde altında açıkça Zürih ve Londra antlaşma-
larına bağlandığı için Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası uluslararası bir ant-
laşma niteliği de taşır. Keza, ikisi de 11 Şubat 1959 tarihli, bir tarafta Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin diğer tarafta Yunanistan, İngiltere ve Türkiye’nin bulun-
duğu Garanti Antlaşması3 ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye 
arasında imzalanan İttifak Antlaşması4 anayasaya eklenerek 181. madde 
altında bu anlaşmalara anayasal güç kazandırılır. 

1 Bkz. hukukbook.com/kibris-cumhuriyeti-1960-anayasasi, erişim: 21.07.2020. 
2 Garanti Antlaşması ile İttifak Antlaşması’nın imzalandığı tarihler 1959 yılıdır. Ancak 

antlaşmalar 1960 yılında yürürlüğe girdiği için bu kitap boyunca yürürlüğe giriş tarih-
leri esas alınacak ve 1960 Garanti ve İttifak antlaşmaları olarak ifade edilecektir.

3 Detaylı bilgi için bkz. TC Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi: www.mfa.gov.tr/
garanti-antlasmasi-_zurich_11-subat-1959_.tr.mfa; erişim: 24.07.2020

4 Detaylı bilgi için bkz. TC Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi:
       http://www.mfa.gov.tr/ittifak-antlasmasi-_zurich_11-subat-1959_.tr.mfa, erişim: 

24.07.2020. Bu antlaşmayla ortak savunma için adada sınırlı sayıda Yunan ve Türk 
birliğinin konuşlandırılması öngörülüyordu. 
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Rum Tarafının Anayasa Değişikliği Talebi

1960 Garanti ve İttifak antlaşmalarının üzerinden dört yıl geçtikten 
sonra, 20 Kasım 1963 tarihinde Kıbrıs Rum tarafı 1960 Anayasası’nın ta-
rafların siyasi eşitliğini yansıtan ve ortak yönetim/karar alma mekaniz-
malarını düzenleyen değiştirilemez nitelikteki maddelerini Rum tarafı le-
hine değiştirecek 13 maddelik bir anayasa değişikliği talebinde bulunur.5 
Bu talep Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Türk aracılığıyla Kıbrıs 
Türk tarafına ve Türkiye’ye iletilir.

Makarios’un bu talebi, 1959 tarihli Zürih ve Londra antlaşmalarının 
amacına ve ruhuna tamamen aykırı düştüğü ve iki toplumlu ortaklığın 
gerektirdiği düzenlemeleri/dengeleri ortadan kaldıracağı nedenleriyle 
Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından 16 Aralık 1963 tarihinde 
reddedilir. 

Bunun üzerine Kıbrıs Rum tarafı, Türk tarafını hiç dikkate almadan, 
aralık ayının üçüncü haftasından itibaren işlevsel olmadıkları gerekçe-
siyle anayasanın birçok değişmez ortaklık yönetişimi maddesini, zorun-
luluk doktrinini istismar ederek tek taraflı değiştirmeye girişir. Adadaki 
iki halk arasında ortaklık temeline dayalı biçimde kurulmuş olan Kıbrıs 
Cumhuriyeti hükümetinin şiddet yoluyla işgali sonucunu doğuran Kıbrıs 
Rum tarafının bu girişimi sonuçta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gayriyasal bir 
şekilde Kıbrıs Rum üniter devletine dönüşmesine yol açar. 

Esasında, geriye baktığımızda, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuri-
yeti kurulduktan sonra da nihai gayesinin Kıbrıs’ı Yunanistan’la birleştir-
mek olduğunu ve bu gayesinden vazgeçmediğini görebiliriz. 

Örneğin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığını yürüttüğü dö-
nemde yaptığı bir konuşmada (5 Ocak 1962) Makarios Zürih ve Londra 
antlaşmalarının Kıbrıs Rum tarafının mücadelesinin sadece bir aşama-
sı olduğunu, bir sonraki aşamanın başlangıcını teşkil ettiğini ve üzerine 
yeni zaferler inşa edeceklerini bildirmişti.6

5 Zaim M. Necatigil, The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, 
Oxford University Press, 2. Baskı, 1998, s. 24.

6 Andrew Faulds, Excerpta Cypria for Today, Lefkoşa-İstanbul-Londra: K. Rustem and 
Brother, 1988, s. 17.
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Keza, 9 Nisan 1963 tarihinde İngiliz The Times gazetesine yaptığı 
açıklamada da şu sözleri sarf etmişti: 

Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi tüm Kıbrıslı Rumların her zaman kalbinde 
beslediği bir özlemdir. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurarak bu özlemi sonlandır-
mak mümkün değildir.7

1960 yılında Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nin tarafsız başkanı olarak ata-
nan ve 1963’te Makarios’un Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlı-
ğına müdahale etmesiyle istifa etmek zorunda kalan Alman hukukçu Dr. 
Ernst Forsthoff, 30 Ocak 1964 tarihinde, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti 
hükümetini işgalinden hemen sonra, yaptığı açıklamada sorunun Makari-
os’un Kıbrıslı Türklerin tüm anayasal haklarını kaldırmak istemesiyle baş-
ladığını, böylece çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirtmişti.8 

Zorunluluk Doktrini

Rum tarafı Kıbrıs adasının tek egemeni olma hedeflerine ulaşabilmek 
için anayasanın değişmez ortaklık hükümlerini zorunluluk doktrini üze-
rinden, bunu istismar ederek gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

Zorunluluk doktrini, bir afet/felaket gibi istisnai durumlarda düzeni 
sağlamak adına yürütme organına normal koşullarda geçerli olmayan şe-
killerde hareket etme imkânı veren bir doktrindir.

Achilles C. Emilianides’e göre zorunluluk doktrini 1963’ten beri Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nin varlığının temelini oluşturur ve Rum tarafının bu yola 
müracaat etmek zorunda kalması kendi çıkarlarını korumak için dış güçler 
tarafından Kıbrıs’a dayatılan kötü niyetli ve işlemez bir anayasadan kay-
naklanır.9 

A. Hadjigeorgiou ve N. Kyriakou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
sırasında anayasal hükümlerin belirlenmesinde ada nüfusunu oluşturan 
iki halkın haklarının korunmaya çalışıldığına ve düzenlemelerin buna 
göre yapıldığına dikkat çekerler. 1963’te yaşanan olaylar, çoğu siyasi 
gücün Kıbrıslı Rumların elinde toplanmasına neden olmuş; bu durum da 

7 Faulds, Excerpta Cypria for Today, s. 17.
8 Faulds, Excerpta Cypria for Today, s. 44.
9 Achilles C. Emilianides, “Accession of the Republic of Cyprus to the EU, the Consti-

tution and the Cypriot Doctrine of Necessity”, The Cyprus Yearbook of International 
Relations 2006, Lefkoşa, 2007, s. 65-82.
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Kıbrıslı Rum seçkinlerin hegemonyasına yol açmıştır. Üstelik de bunlar 
1960’ta gerçek anlamda zorunluluk dolayısıyla iki halk için güvence altına 
alınmaya çalışılan “değişmez” (unamendable) anayasal hükümlerin 
pahasına yaşanmıştır.10

Prof. Mehmet Şükrü Güzel de zorunluluk doktrininin yalnızca iç hu-
kuk alanlarında kullanılabilecek bir sav olduğunu; uluslararası anlaşmaz-
lık tanımı altına giren bir durumu meşrulaştırmak için kullanılamayaca-
ğını belirtir. Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı yaptığı değişikliklerin başta 
Anayasanın 181. maddesiyle çeliştiğine ve iç hukukta kullanılabilecek 
zorunluluk argümanının burada kullanılamayacağına işaret eder.11 

Halen bu görevi sürdüren, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişle-
ri Bakanı Kudret Özersay’ın bu konudaki yorumu ise Kıbrıslı Rumların 
normal şartlara dönüşü öngören 2004 BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı red-
dederek zorunluluk doktrinini tamamen tükettikleri, bu yüzden de 1960 
ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal hükümeti oldukları argumanını bu 
zemine dayandıramayacakları yönündedir.12

Uluslararası anlaşmalar altında korunan ve değişmez maddeleri olan 
anayasal düzeni kendi leyhine değiştirme girişimini, zorunluluk doktri-
nini ileri sürerek uluslararası anlaşmalar ve anayasayı ihlal etmek zorun-
luluk doktrinine sığmayan “kötü niyetli” bir girişim olarak kabul etmek 
gerekir. 

Sonuçta, Aralık 1963’te iki toplumlu ortaklık hükümetinin Kıbrıslı 
Rumlar tarafından ele geçirilmesinden bu yana, 1960 ortaklık Kıbrıs 
Cumhuriyeti, kuruluşunun temel amacı olan güç paylaşımı amacına 
ulaşabilecek durumda değildir. 

10 Athanasia Hadjigeorgiou ve Nikolas Kyriakou, “Entrenching Hegemony in Cyprus: 
The Doctrine of Necessity and the Principle of Bi-communality”, Richard Albert ve 
Yaniv Roznai (ed.), Constitutionalism under Extreme Conditions. Law, Emergency, 
Exception, Cham: Springer, 2020.

11 Mehmet Şükrü Güzel, “The Doctrine of Necessity and the Thirteen Points 
Amendments to the Cyprus Constitution”, Osman Kubilay Gül, Berker Kurt ve Celal 
Can Çakmakcı (ed.), III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu. 
Bildiriler (III International World of Turks Symposium of Social Sciences. 
Proceedings), Ankara: Türklerin Dünyası Enstitüsü, 2019, s. 223-247.

12 Kudret Özersay, “The Excuse of State Necessity and Its Implications on the Cyprus 
Conflict”, Perceptions, c. 9, no: 4 (Kış 2004-2005), s. 31-70, http://sam.gov.tr/?p=1829, 
erişim: 09.08.2020. Ayrıca bkz. UN Comprehensive Settlement Plan of the Cyprus 
Question, 31 Mart 2004, http://www.mfa.gov.tr/uncomprehensive-settlement-plan-of-
the-cyprus-question.en.mfa, erişim: 09.08.2020.
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Bunun sonucunda yaşanan gerginlik ve çatışma Aralık 1963’ten baş-
layıp iki halkı birbirinden tamamen ayrıştırarak kendi denetimler altında 
ayrı toprak parçalarında yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye mec-
bur bırakmıştır. 

Maalesef, anayasaya ve uluslararası antlaşmalara aykırı olmasına rağ-
men Kıbrıs Rum tarafının işgali altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, 
BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararıyla haksız 
yere “meşru hükümet” olarak tanınmış, buna karşın Kıbrıs Türk tarafı or-
tak anayasal haklarından mahrum bırakılmasının yanı sıra siyasi, ekono-
mik ve sosyal kısıtlamalar altında bırakılmıştır. Bu haksız siyasi, ekonomik 
ve sosyal kısıtlamalar halen devam ediyor. 

ABD’li hukuk profesörü Monroe Leigh 20 Temmuz 1990 tarihinde ver-
diği yazılı beyanda Kıbrıs Rum tarafının anayasanın 13 maddesini tek yanlı 
değiştirerek otoriteyi gasp ettiğini, bunun hukukun üstünlüğünün açık bi-
çimde ihlali olduğunu, bu nedenle de uluslararası hukuka göre Kıbrıs Rum 
yönetiminin 1960 ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait egemenlik haklarını 
kullanma ve adayı temsil etme hakkı bulunmadığını belirtir.13 

BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 196 4 Tarih ve
186 Sayılı Kararı Öncesi

Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini ele geçirme giri-
şimlerinin ilk dönemlerinde Garantör ülkeler olarak Türkiye ile İngitere de 
anayasaya ve ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı olan bu girişimi kınayan 
diplomatik çıkışlarda bulunmuştur.

Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı George W. Ball hatıratında 
ortaya çıkan kriz üzerine 12 Şubat 1964 tarihinde Kıbrıs’ı ziyaret ettiğinde 
Limasol kasabasında 50’ye yakın Kıbrıslı Türkün katledildiğini öğrendiği 
zaman uluslararası toplumun Kıbrıs’ı “özel mezbahası”na çevirmesine izin 
vermeyeceğini Rum lider Makarios’a uyarı biçiminde ilettiğini belirtir.14 

BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli kararı öncesinde ve hat-
ta karardan sonraki ilk günlerde de George W. Ball’un da ifade ettiği gibi, 
uluslararası basında çıkan bazı yazı ve karikatürlerde Makarios ve Rum ta-
rafının hep suçlu sandalyesine oturtulduğu görülmektedir.15

13 Monroe Leigh, “The Legal Status in International Law of the Turkish Cypriot and the 
Greek Cypriot Communities in Cyprus”, 20 Temmuz 1990, http://www.mfa.gov.tr/
chapter5.en.mfa, erişim: 28.07.2020.

14 George W. Ball, The Past Has Another Pattern, New York: Norton, 1992, s. 346.
15 Faulds, Excerpta Cypria for Today, s. 63, 59 ve 68.
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Aynı dönemde basında da bu yönde pek çok habere rastlamak 
mümkündür. Örneğin The Guardian gazetesi (31.12.1963), Noel 
arifesinde Kıbrıslı Türklerin evlerinde hunharca öldürülmekte olduğunu, 
öldürülenler arasında Kıbrıs’taki Türk askeri kontenjanının doktorunun 
eşi ve üç çocuğunun da bulunduğu haberini veriyordu.16 The Times’a göre 
(04.01.1961) hedefleri hiçbir engelle karşılaşmadan Kıbrıs Türk toplumunu 
imha etmek olan Rum saldırganlar İngilizlerin bu saldırıları önlemek için 
müdahale etmesinden rahatsız oluyorlardı.17 The Christian Science Monitor 
gazetesi ise (17.02.1964) Limasol’da yaşanan toplu bir saldırıyı sayfalarına 
taşıyordu. Buna göre Türk mahallesinde yaşayan kadın, çocuk ve yaşlılar, 
sayıca kendilerinden on kat fazla olan Rumlar tarafından kuşatıldıkları için 
bölgedeki bir sinema salonuna ve okula sığınmak zorunda kalmışlardı. 

16 Faulds, Excerpta Cypria for Today, s. 54. 
17 Faulds, Excerpta Cypria for Today, s. 55-56.

Makarios, Kıbrıs’taki BM Barış Gücüne hitaben: “Buraya hiç gelmeyeceğinizi sanmıştım! 
Şimdi 1960 Kıbrıs Anlaşmasını boğan şu ipi tutun!”

(Kaynak: Andrew Faulds (ed.), Excerpta Cypria for Today, Kemal Rüstem ve Kardeşi 
Yayınevi, 1988, s. 59)
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Bölgedeki Kıbrıslı Türk liderlerden Ramadan Cemil’in kırılgan savunma 
hatlarını işaret ederek yabancı basın mensuplarına “Burada ölmeye 
hazırlanıyoruz” deyişi de okurlara aktarılıyordu.18 

Küresel Güç Ilişkilerinin BM Güvenlik Konseyi’nin
186 Sayılı Kararı’na Etkisi ve Sonuçları

Peki, ABD müsteşarı George W. Ball’un adayı ziyaretinde öğrendiği 
katliamlara, Rum saldırılarına dair uluslararası basında çıkan haberlere ve 
uluslararası düzeyde otorite kabul edilen hukuk profesörlerinin Rumların 
bu hamlesini açıkça anayasa ihlali olarak değerlendirmelerine rağmen nasıl 
olup da Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini bariz işgali BM Gü-
venlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli toplantısında meşruiyet kazanmıştı? 

Yaşananlarla umulanların ve sonuçlarının şaşırtıcı düzeyde olduğu ve 
hiçbir biçimde uyuşmadığı açık. Daha yakından bakıldığında BM Güvenlik 
Konseyi’nin bu kararında küresel güç ilişkilerinin büyük etkisi olduğu gö-
rülecektir. Pek çok siyasi meselede belirleyici ve yönlendirici olan “küresel 
güç ilişkileri ve rekabeti”, ne yazık ki Kıbrıs meselesinde de umulanın aksi 
yönünde bir noktaya varılmasına yol açmıştır. 

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adasının stratejik öneminin giderek arttığın-
dan söz etmiştik. Prof. Ulvi Keser ve Serdal Akgün bu konuya değindikleri 
bir yazılarında mevcut durumu Ortadoğu’dan Avrasya’ya uzanan çok ge-
niş katmanlı ve çok uluslu bir satranç oyununa benzetiyorlar. Bu oyunun 
tam merkezinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası yer alır ve sorun Kıbrıslı 
Türklerin Rumlarla ya da Türkiye’nin Yunanistan’la çözebileceği bir boyutu 
çoktan aşmıştır. Bu bölge sadece bazı NATO ülkelerine kıyı veren bir de-
niz olmasının ötesinde uluslararası menfaat gruplarının ve küresel güçlerin 
ekonomik, siyasi ve stratejik menfaatlerinin çarpıştığı bir bölgedir. “Batı 
Asya’nın anahtarı” olarak nitelenen Kıbrıs’a hâkim olmak, bu bölgedeki 
enerji kaynakları, ticari yollar ve askeri strateji açısından büyük üstünlük 
sağlama imkânına sahip olmayı da beraberinde getirir.19

Soğuk Savaş döneminde BM’nin rolü ağırlıklı olarak anlaşmazlıkların 
süper güçler arasında bir çatışmaya dönüşmesini önlemeye yönelik 
olmuştur ve bu durum, BM’nin anlaşmazlıkları çözme yeteneğini ciddi 
şekilde sınırlamıştır. 

18 Faulds, Excerpta Cypria for Today, s. 58. 
19 Ulvi Keser ve Serdal Akgün, Casus Belli; Kıbrıs, Okman Printing Ltd., 2015, s 1. 



21 M. Ergün Olgun

BM Güvenlik Konseyi’nin 1964 yılında aldığı 186 sayılı karar, Küba 
krizinin gölgesinde, Başpiskopos Makarios’un işgal ettikleri Kıbrıs Cum-
huriyeti hükümetinin BM tarafından meşru hükümet olarak tanınmaması 
halinde Kıbrıs’ı Akdeniz’in Kübası yapacağı tehdidi sonucunda alınmıştır. 
BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası anlaşmalar hilafına aldığı 4 Mart 
1964 tarih ve 186 sayılı siyasi nitelikli kararla 1960’ta kurulan iki toplumlu 
ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti işte bu tehdidin doğurduğu sonuçların kurba-
nı olmuştur.

186 sayılı kararın alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısına Kıbrıs 
Türk tarafını temsilen dönemin Türk Cemaat Meclisi20 Başkanı Rauf R. 
Denktaş katılmıştı. Toplantıda çok tutkulu bir konuşma yapan ve masadaki 
karar tasarısına şiddetle karşı çıkan Denktaş, uluslararası antlaşmaların ve 
Kıbrıs Anayasasını’nın açık ihlali olan bu kararın, Rum tarafına bir meşru-
iyet avantajı kazandıracağını, iki tarafın meşru haklarına dayalı bir uzlaşıyı 
imkânsız kılacağını belirtmişti.

Rauf R. Denktaş’ın, katıldığı BM Güvenlik Konseyi toplantılarında yaptığı 
bu konuşmalar ve toplantıların arka planları bu konuda kapsamlı araştırma-
lar yapan Michael Moran tarafından 1997 yılında kitaplaştırıldı.21 Moran’ın 
aktardığına göre, yukarıda bahsettiğimiz 4 Mart 1964 tarihli konsey toplan-
tısında ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Amerikalı ve İngiliz diplomatlar ilk 
olarak, karar taslağında yer alan “hükümet” sözcüğünün anayasada öngö-
rülen “iki toplumlu hükümet” anlamına geldiğini ileri sürmüşlerdi. Kıbrıs’ta 
kan dökülmesini durdurmak üzere BM Barış Gücü’nün derhal adaya gönde-
rilmesi gerekliydi. İki ülkenin diplomatları bu karar taslağını da bu nedenle 
hazırlamak durumunda kaldıklarını söyleyerek Denktaş’ı ve Türkiye temsil-
cilerini teskin etmeye çalışmışlardı. Moran kitabında, Denktaş’ın Rum tarafı-
nın esas niyetini bildiği için ikna olmadığını ve itirazını sürdürdüğünü ancak 
Sovyetler Birliği’nin desteğini arkasına alan Makarios’un arkası kesilmeyen 
tehditleri karşısında, BM Güvenlik Konseyi’nin Denktaş’ın itirazlarını göz 
ardı ederek bu tehdide boyun eğdiğini ifade ediyor. Alınan bu kararla, o gün 
konseyde dramatik anlar yaşanmış, uluslararası antlaşmaların üstünlüğünün 
korunması yerine bunları hiçe sayanların mükâfatlandırılması karşısında 
Denktaş salondan gözyaşları içinde çıkmıştı.

20 Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi (Turkish Communal Chambers) 16 Ağustos 1960 tarihinde 
bağımsızlığını ilan eden ve anayasası uyarınca iki toplumlu bir yapıya sahip olan Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nde Türkler arasından seçilen ve eğitimle kültür gibi toplumsal konularla 
yetkilendirilen kurul. (e. n.)

21 Michael Moran, Rauf Denktash at the United Nations, UK: Eothen Press, 1997, s. 23.
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Benimle yaptığı kişisel sohbetlerde de Denktaş, bu toplantıya değinmiş-
ti; anlattığına göre bu toplantıya katılan birçok büyükelçinin, BM Güvenlik 
Konseyi kararı sonrasında kendisine gelerek, sergilediği pozisyon ve uyarı-
larında kendisini haklı bulduklarını ancak ülkelerinden gelen talimat doğ-
rultusunda hareket etme zorunlulukları nedeniyle destek veremediklerini 
belirtmiştir. 

Bu önemli toplantının bir başka sonucu da o gün yaptığı konuşmayı hâ-
kimiyet mücadelelerine bir tehdit gören Rum tarafının Denktaş’ın Kıbrıs’a 
geri dönüşünü yasaklanması oldu. Denktaş ancak üç yıl sonra, Türkiye’nin 
1967 Geçitkale/Köfünye müdahalesi sonrasında oluşan kısmi normalizasyon 
sürecinde adaya dönebildi. 

Kıbrıs Rum tarafının, arkasına Sovyet desteğini almış olması siyasi zemin-
de farklı yorumlara neden olmuştur. Kimi yorumculara göre22 Sovyetler Bir-
liği’nin sağladığı diplomatik destek ve silah yardımı Kıbrıslı Rumların adaya 
hâkim olma cesaretlerini artırdığı gibi, Küba Krizi nedeniyle ABD ve Sovyet-
ler Birliği arasında doruk noktasına ulaşan Soğuk Savaş sürecinde Amerika-
lılar Sovyetler’in Kıbrıs’a sızma ihtimali karşısında korkuya kapılmışlardı.23 

Aynı konuda başka bir yorumcu, Oliver P. Richmond, Sovyetler Birliği’nin 
Kıbrıs’taki karışıklıktan hızlı bir şekilde yararlanmaya çalıştığına, bunun da 
Makarios’a Sovyetler Birliği’ni kullanarak Aralık 1963’te yaratılan oldu-bittiyi 
şantaj yoluyla Batı İttifakı’na kabul ettirme imkânı verdiğine dikkat çekiyor-
du. BM Güvenlik Konseyi’nin Mart 1964’te aldığı 186 sayılı kararın şekillen-
mesinde belirleyici olan başka bir unsur daha vardı ki o da ABD ve Birleşik 
Krallık’ın ortak hareket etmesiydi. Dolayısıyla, asıl amaçları Kıbrıs’ta yaşanan 
çatışmayı hızlı bir şekilde durdurarak NATO’nun doğu kanadını korumak 
ve Sovyetler Birliği’nin adaya nüfuz etmesini önlemek olan bu iki ülke de bu 
karardan eşit düzeyde sorumluydu.24

Richmond yorumunu daha da genişleterek, BM’nin taraf olmasının Kıbrıs 
meselesinin uluslararası hale gelmesine yol açtığını; bunun Kıbrıs’ı küresel 
güç ilişkilerinin etki alanına ittiğini belirtiyordu. Batı İttifakı Kıbrıs ihtilafının 
olası uluslararası sonuçlarını önlemeye öncelik verdiği için meselenin odak 
noktası olan Kıbrıs Anayasası’nın gereklerini göz ardı ediyordu. Böylece 

22 Brendan O’Malley ve Ian Craig, The Cyprus Conspiracy, Londra: I. B. Tauris, 2009, 
s. 90.

23 O’Malley ve Craig, The Cyprus Conspiracy, s. 90.
24 Oliver P. Richmond, Mediating in Cyprus, Frank Cass, Londra: Frank Cass, 1998, s. 92-

93.


