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I. Kıbrıs’ın Tarihi 

1570-1878 yılları arasında  307 yıl 
Osmanlı hakimiyetinde  olan Kıbrıs adası, 
Osmanlı-Rusya savaşında  yenik  düşen 
Osmanlı Devleti’ne   yapılacak  yardım  
karşılığında 1878 yılında yapılan bir 
anlaşmayla İngiltere’ye devredilmiştir. 
Rusya’nın saldırı tehlikesine karşın adanın 
stratejik ve askeri idaresi İngiltere’ye 
devredilmiş olduğu halde I.Dünya Savaşında 
Osmanlı Devleti’nin Almanya ile ittifak etmesi 
sonucunda,  İngiltere 1914 yılında tek taraflı 
olarak Kıbrıs adasını ilhak etmiştir. Lozan 
Anlaşması ile 1923  yılında  bu ilhak Türkiye 
tarafından tanınmıştır. Kıbrıs Adası, tarihi 
boyunca tamamıyla bir Rum adası hiç 
olmamıştır. 

Rusya, İngiltere ve Fransa’nın 
desteklediği Yunanistan 24 Nisan 1830’da 
Osmanlı Devleti’nin onayıyla Eğriboz adası,  

 

 

AARRZZUU  AAZZEERR∗∗  

Skyrios Adası, Siklat Adaları ve Şeytan 
Adaları üzerinde bağımsızlığını kazandıktan 
sonra 10 Şubat 1947 yılında Oniki Ada ve 
Rodos, İngiltere ve Amerika tarafından 
Yunanistan’a verildi.1  

Aslında, Kıbrıs’ın tarihine bakınca 
tarihin değişik dönemlerinde hep aynı olayların 
yaşandığını görüyoruz. 

İngilizlerin  adaya    Osmanlı’nın 
Rusya’ya yenik  düşmesini kullanarak  destek 
vereceğini söyleyerek önce idaresini 
devralması ardından I.Dünya Savaşında  karşı 
cephelerde olunması  sebebiyle İngilizler  
tarafından 1914 yılında ilhak edilmiş ve Lozan 
Anlaşması ile 1923 yılında Türkiye   tarafından 
bu ilhak kabul edilmiştir. İngilizlere adanın 
ilhakı ile  Kıbrıslı Türklerin göçü teşvik 
edilmiş, zaman zamanda Rum baskısından 
bezenler Türkiye’ye göç etmiştir. Bunun 
sonucunda, adada Rum nüfusun  artarken  
baskı altındaki Türk nüfusun Türkiye ve 
İngiltere’ye göç etmesi sonucunda adanın 
nüfus yapısı Rumlar  lehine değişmiştir.  

 Megali İdea  hayalindeki  Rumların 
yayılmacılığı Batıdan destek görerek  yıllar 
itibariyle  Osmanlı’dan koparılan  topraklarla  
artmıştır. 

 Kıbrıs Adası’nda  Türkleri Rumlaştırma 
harekatına karşı İngiliz İdaresi kayıtsız 
kalmıştır. Rumlaştırma hareketi kapsamında;  

• Türklerin topraklarına kilise  ve 
manastırlar inşa edilmiş ve Türklerin 
yerleşimi engellenmiştir.2   

• Büyük toprak sahibi Türkler  
baskılarla yerlerinden 
uzaklaştırılmıştır.3 

                                                 
∗ Araştırmacı, yazar. 
 
1 Bilal N.Şimşir, “AB,AKP ve Kıbrıs,” Bilgi 
Yayınları, Ankara, 2003, s.521. 
2   Haşim Altan, a.g.e, s.34 
3 a.g.e, s.126. 

KKÜÜRREESSEELLLLEEŞŞMMEENNİİNN  KKIIBBRRIISS    DDUURRAAĞĞII  



 2

• Yol ve sokak adları Rumca adlarla 
değiştirilmiş, 

• Türklerin Rumca öğrenmesi ve 
konuşması teşvik edilmiş, misyonerlik 
faaliyetleri yoğunlaşmış, 

• Toprak satışları zorlanmıştır. 

Asıl hedef Türklerin kimliğini yitirerek 
Rumlaştırılması4, kimliğini koruyanlar için ise 
göç edilmesine teşvik veya 1966 yılında Patris 
gazetesinde yayınlanan Akritas Planında 
5olduğu gibi ve Girit’te yaşandığı gibi Türkleri 
toplu yok etme planları olmuştur. Nitekim, 
toplu katliam girişimleri 1821 Mora İsyanı 
başlangıç olmak üzere tarihin her devresinde 
görülmektedir.  

Ortodoks kilisesi, Enosis amacıyla 
çeşitli isyanları örgütlemiş  ve adadaki Türkleri 
azınlık durumuna getirerek adanın Rum adası 
olarak dünya tarafından tanınması yönünde 
çaba göstermiştir.6 

Bütün bunlar değerlendirilince Annan 
Planının Türkleri azınlık konumuna getirme 
hususundaki sakıncalar  daha net olarak 
anlaşılmaktadır. Tarih göstermiştir ki Batı, 
1960 anayasanın Rumlarca tek taraflı 
tanınmamasına olduğu kadar katliamlara da 
duyarsız kalmış, Rumlaştırma hareketleri 
karşısında baskı altında olan Türklerin sadece 
adadan göç etmelerini teşvik edici kararlar 
almışlardır. 

Bu noktada, Rumların yüzyıllardır süren 
Megali İdea hayallerini ve Enosis planlarını 
anlamak önem kazanmaktadır. 

1.1. Enosis  ve  Megali İdea 

Megali İdea, Rumların büyük idealleri 
demek olup  1791-1796 yılları arasında Rigas 
Ferreros  tarafından Bükreş’te  haritası  çizilen  
ideale  göre   1453 yılında fethedilen İstanbul 
başkent olmak üzere İskenderiye’ye kadar olan 
topraklar ele geçirilecek ve büyük Bizans 
İmparatorluğu kurulacaktır. 

                                                 
4 a.g.e. 
5Erol Mütercimler, “Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs 
Barış Harekatı,”  Arba Yayınları, İstanbul, 1998, 
s.93. 
6 a.g.e,s.4 

Enosis yani Yunanistan topraklarına 
dahil edilmesi planlanan bölgeler ise Batı ve 
Doğu Trakya, Kıbrıs, Bozcaada, Girit, Meis, 
Rodos, İmroz; Pontus (Doğu Karadeniz), 
Güney Arnavutluk,  Batı Anadolu (İzmir, 
Çanakkale, Bursa, İzmit) şeklindedir.  7 

Rumlar, Megali İdealarını 
gerçekleştirmek için tarihin her devresinde 
değişik terör örgütleri kurmuşlardır. 1952 
yılında Makarios tarafından kurulan EOKA 
terör örgütü de,  bu   ideali gerçekleştirmek ve  
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için 
Yunanistan’dan yapılan gizli silah   sevkıyatı  
ile   Kıbrıs Adası’nda yaptığı   katliamlarla 
adını duyurmuştur.    

Enosis’in gerçekleşmesi için yoğun çaba 
içinde olan Rum Ortodoks Kilisesi bu uğurda, 
Kıbrıs’taki Türk toplumunu azınlık haline 
getirme, adadan göç etmesini sağlayacak  çaba 
göstermesi  ve  toprak–mülkiyet potansiyelini 
zayıflatmak şeklinde temel stratejisini  
oluşturmuştur.8 

1.2. Akritas Planı  

1960 yılında Cumhurbaşkanı 
Başpiskopos Makarios, İçişleri Bakanı 
Yorgacis, Meclis Başkanı Klerides tarafından 
hazırlanmıştır. Akritas Planı’nın oluşturan 
ekipte görev dağılımı şu şekildedir:        
Başkan: Polikarpos Yorgacis, Başkan Vekili: 
Çalışma Bakanı Thassos Papadopulos, 
Kurmay: Milletvekili Nikos Koçiş, Kurmay  
Daireleri Müdürü: Meclis Başkanı Glafkos 
Klerides.9 

21 Nisan 1966 tarihinde Patris 
gazetesinde yayınlanan Akritas Planı’na göre, 
Rum Ortodoks Kilisesi öncülüğünde  Kıbrıs 
Türk toplumunun toplu olarak yok edilerek 
ENOSİS  gerçekleştirilecekti. Patris 
gazetesinde  yayınlanan Plana göre; 

 

 

                                                 
7Sadi Somuncuoğlu, “Kıbrıs’ta Sirtaki,” Ankara, 
2002, s.26. 
8 Haşim Altan,a.g.e, s.6. 
9 Somuncuoğlu, a.g.e,  s.58 



 3

 
"Başpiskopos Makarios’un verdiği son demeçler 
Ulusal davanın yakın bir gelecekte alacağı yönü 
gösterir. Geçmişte de belirttiğimiz gibi ulusal  
davalar bir günde çözümlenemez. Ulusal  
davaların çeşitli gelişim aşamalarının  
tamamlanması için belli zaman sınırları  koymak da 
olanaksızdır.Davamız şimdiye kadar yer almış 
olan gelişmelerin, bu süre içinde belirmiş 
koşulların  ve alınmış  önlemlerin ışığında, bu  
önlemlerin  ayarlanması ve   uygulanması da  göz 
önüne alınarak incelenmeli ve alınacak önlemler  
iç ve dıştaki politik duruma uygun olmalıdır.  
A. DIŞTA KULLANILACAK YÖNTEM: EOKA 
mücadelesinin  son aşamasında  Kıbrıs davası 
dünya kamuoyuna ve diplomatik çevrelere ‘Kıbrıs 
halkının self-determinasyon hakkına kavuşması 
biçiminde  sunulmuştur.  
a. Bu nedenle; ilk hedefimiz, uluslararası alanda 
Kıbrıs sorununun  çözümlenmediği ve yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiği kanısını yaratmak ve  
yaymak olmuştur. 
b. ..iki toplumun bir arada yaşaması olanaklıdır  ve  
yabancıların güvenmesi  ve dayanması gereken 
güçlü unsur Türk değil Rum çoğunluktu. 
c. Yukarıdaki  amaçları  gerçekleştirmek çok güç 
ise de  istenen  sonuçlar alınmıştır. Birçok 
diplomatik temsilcilikler, anlaşmaların, gerçek 
görüşmeler sonucunda değil de gözdağı ve baskıyla  
imzalandığına  ve  birçok   tehditler sonunda  karşı 
tarafa  iletildiğine   inandılar.Genel olarak dışarıya 
Kıbrıs'ın şimdiye kadar Rumlar tarafından 
yönetildiğini,Türklerin ise yalnızca  olumsuz, 
köstekleyici bir fren rolü oynadığını gösterdik. 
d. Birinci  aşama  çalışmalarımızı ve amaçlarımızı 
böylece tamamladıktan sonra, ikinci aşamayı  
uluslararası  bir  düzeyde  gerçekleştirmemiz 
gerekiyor.  
e. Şimdiye kadar Türkler, dünya kamuoyunu, 
Adanın Yunanistan'a katılmasının  kendilerini köle 
durumuna sokacağına inandırmakta başarılı   
gösterdiler.  Bu şartlar altında talebimizi, 
mücadelemizi Enosis değil de self-determinasyon  
temeline dayanarak dünya kamuoyunu  
etkileyebiliriz. 

   Self-determinasyon  hakkımızı tamamen 
ve engellenmeden kullanabilmemiz için de  
antlaşmalarla   (Güvence  ve   Bağlaşma Anlaşması 
vb.) ve Anayasanın halk iradesinin kayıtsız bir 
şekilde ifadesini  engelleyen ve dış müdahale 
tehlikesi gösteren bazı  hükümlerden kurtulmamız 
gerekiyor. Bu nedenlerle ilk  hedefimiz;   Kıbrıslı 
Rumlarca kabul edilmemiş diye  belirtilmesinde 
karar kıldığımız  Güvence  Antlaşmasının 
değiştirilmesidir”10 

                                                 
10  Mütercimler, a.g.e, s.94,95,96. 

 
II.  Küresel Süreçte Kıbrıs’ın Önemi  
2.1. Uluslararası Sistem Açısından 
Önemi 

A.)   Stratejik  Konumu 

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu  Stratejik 
Derinlik isimli kitabında Kıbrıs’ın önemini 
şöyle ifade etmektedir: “Avrupa,Asya ve 
Afrika’ya hemen hemen eşit uzaklıkta olması 
açısından dünya ana kıtası içinde merkezi  bir 
konuma sahip bulunan Kıbrıs,; Girit ile birlikte su 
geçiş  yollarının da kesiştiği  bir hat 
üzerindedir.Asya ve Avrupa’yı ayıran Boğazlar ile  
Asya ve Afrika’yı ayıran Süveyş Kanalı arasında 
yer  alan Kıbrıs aynı zamanda Avrasya-Afrika   
bağlantısının en önemli su havzaları olan Körfez  
ve Hazar  havzaları  ile  Aden ve Hürmüz  su 
yollarının da nabzını tutacak sabit bir üs ve uçak  
gemisi konumundadır. 

Kıbrıs’ı ihmal eden  bir ülkenin  küresel ve 
bölgesel politikalarında etkin olabilmesi  mümkün 
değildir.  ” 11 

Kıbrıs’ın stratejik önemi Ortadoğu 
petrollerine yakın olması yanı sıra  deniz 
ticaret yollarında Girit ile birlikte bulunması, 
üç kıtanın geçiş yolunda bulunması ve Süveyş 
Kanalı açıldıktan sonra öneminin artmasından 
kaynaklanmaktadır.12 

Cambridge Ortadoğu ve Kuzey Afrika  
Ansiklopedisi’nde ise Kıbrıs’ın önemi şöyle 
ifade edilmektedir: “İngiltere’nin Kıbrıs’a ilgisi; 
Akdeniz Havzası’ndaki kontrolünün veya Mısır’dan 
Hindistan’a ulaşım yollarının başka bir güç 
tarafından tehdit edilmemesinin garantiye alınması  
endişesini kapsayan emperyal  ve stratejik 
kaygılarının bir yansımasıdır. “13 

Kıbrıs Adasının tarihte üs olarak 
kullanılması da önemini gösteren bir diğer 
faktördür. I.Dünya Savaşı sırasında  İngiltere 
ve ittifak kuvvetleri Osmanlı Devletine karşı  
Doğu Akdenizdeki önemi  sebebiyle Kıbrısı üs 
ve karargah olarak kullanmışlardır.Aynı 

                                                 
11 Ahmet Davutoğlu,”Stratejik Derinlik,”  Küre 
Yayınları, İstanbul,2003, s.175-176. 
12 Erol Manisalı, “Dünden Bugüne Kıbrıs,” 
Gündoğan Yayınları, İstanbul , 2002,s.21. 
13  “Cyprus” , The Cambridge Encyclopedia of The 
Middle East and North Afrika, Cambridge 
University Press , Cambridge, 1988, s.313.  
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dönemde Kıbrıs, savaşta  teslim alınan  Türk 
esirler için de  esir kampı ve açık hapishane 
olarak kullanılmıştır.14 I.Dünya Savaşında 
olduğu gibi II.Dünya Savaşında da ada, 
İngiltere tarafından  askeri üs olarak 
kullanılmıştır.15 

Nitekim The Times gazetesine göre, 
İngiltere'nin  elinde kalan son ileri karakol 
olarak nitelendirilen Adadaki İngiliz askeri 
üslerinin petrol bölgesine yakınlığından 
kaynaklanan stratejik öneminin Körfez Savaşı 
sırasında bir kez daha anlaşıldığı 
belirtilmektedir. İngiltere’nin Annan Planı’na 
verdiği desteğin Adadaki askeri üslerinin 
güvence altına alınması sebebiyle olduğu ifade  
edilirken Herfordshire Üniversitesi öğretim 
üyesi Klearchos Kiriskides,  İngiltere’nin 
adadaki çıkarlarını garantiye alan 1960 
Anlaşmalarını güçlendiren Annan Planına 
destek sebebinin tarihte yattığını 
vurgulamaktadır. Times, aynı zamanda adada 
toplanan ve ABD ile paylaşılan askeri 
istihbaratın Kıbrıs’ın bu kadar önemli 
olmasının bir başka nedeni olduğunu 
belirtmektedir.16 

The Guardian ise Kıbrıs’ı dünyanın en 
ağır biçimde silahlandırılmış kara 
parçalarından biri olarak nitelendirmiştir.17 

Adanın hem ABD tarafından, hem de 
AB tarafından  stratejik önemi büyüktür. AB 
Ortak Savunma ve Dış Politika Yüksek 
Temsilcisi Javier Solana, Kıbrıs’ın  taşıdığı 
stratejik  önem nedeniyle AB’nin adaya özel 
ilgi gösterdiğini  ifade etmiş ve Kıbrıs’ın, 
Avrupa’nın siyasi güvenliğindeki rolüne dikkat 
çekmiştir.18  

ABD yetkililerince, ABD’nin 
Akdeniz’deki konumunu güçlendirmeye 
çalışacağı; Ortadoğu, Kafkasya ve Afrika’daki 
enerji havzalarına olan yakınlığı, Bakü-Ceyhan 
gibi enerji  koridorlarının güvenliği açısından 
taşıdığı önem nedeniyle Kıbrıs’ın stratejik 
önemde görüldüğü ifade edilmiştir. ABD, 

                                                 
14 Haşim Altan,a.g.e, s.113 
15 Manisalı , a.g.e, s.27. 
16“Londra Üslerini Korumak İstiyor.Kıbrıs 
İngiltere’nin son ileri karakolu,” Cumhuriyet, 
21.02.2004 
17 Cumhuriyet,  a.g.h. 
18 “AB’den Kıbrıs İtirafı” Cumhuriyet,19.01.2004 

özellikle Kafkasya,Orta Asya ve Ortadoğu’da 
acil müdahale kapasitesini arttırma,önleyici  
vuruşlar yapabilmek ve bir güvenlik kuşağı 
oluşturmak amacıyla Kıbrıs’ta üs edinmek ve 
askeri varlık bulundurmak ve ayrıca 
garantörlük statüsü elde etmek istemektedir.19 

B.)    Enerji  Kaynaklarının  
Kontrolü   

2001 yılında CIA tarafından yayınlanan 
“Küresel Eğilimler 2015/Global Trends 2015” 
Raporu’nda yer aldığı üzere  su ve enerji 
kaynakları önümüzdeki dönemde artan talep 
nedeniyle kritik önemde olacaktır. Bu rapora 
göre kaynaklar yeterli öngörülmekle  beraber 
global enerji talebinde % 50 artış olacağı, su  
tedarikinde sorunlar yaşanacağı ve bu yüzden 
gerilimler çıkacağı   belirtilirken, Suriye ve 
Irak’ın artan nüfusu karşısında  Türkiye’nin 
yeni sulama projeleri ve kuyu inşası nedeniyle 
bu ülkeler arasında gerilim yaşanacağı, 
Ortadoğu’da savaş  potansiyelinin devam 
edeceği  ve global enerji arzındaki karmaşanın 
tahrip edici etkisi vurgulanmakta ve enerji 
üreten ülkeler arasındaki gerilimler, iç 
istikrarsızlık ve terörist saldırılar 
öngörülmektedir. 20 

Bu bağlamda, Fırat ve Dicle  su 
kaynakları ve  Ortadoğu’daki ve Kafkaslardaki  
enerji kaynaklarının geçiş yolları dikkate 
alındığında Kıbrıs adası ve Türkiye’nin önemi 
daha da artmaktadır. Bu bölgeler  küresel  
güçlerin   hakim olmak istedikleri   alanlar 
olarak ortaya çıkarken  dünyadaki   sınırların  
yeniden düzenlenmesi   küresel güçler  
açısından  özel önem kazanmıştır. Öyle ki iç 
savaşların ve terör saldırılarının   artışı    
yeniden sınırların çizilmesine zemin 
hazırlamaktadır.    

Enerji  kaynaklarının bulunduğu 
topraklar kadar geçiş yollarının da aynı derece 
de  önemli olması nedeniyle Kıbrıs   adasının 
önemi artmaktadır.  

• Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 
hattının Akdeniz çıkış noktası olan 

                                                 
19“ABD Kıbrıs’ta üs istiyor,” Cumhuriyet, 
06.02.2004 
20 Cia Raporu, “Global Trends 2015,” Globus, 
Şubat 2001, Sayı 2001-02,s.52-63. 
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İskenderun Körfezine paralel olması 
nedeniyle  enerji  nakil  yolunda 
bulunması, 

• Fırat ve Dicle gibi önemli su 
kaynaklarına yakın olması, 

• Enerji  kaynaklarının  merkezi olan 
Ortadoğu ve Kafkasya’ya yakınlığı, 

çerçevesinde küresel  güçler için  vazgeçilmez 
bir ada olarak   görülmektedir. 

C.)   Petrol   Potansiyeli 

1995   yılından 2003 yılında parçalanana 
kadar  uzay mekiği Columbia  ve 1996 yılında 
uzay mekiği Endeavour tarafından Kıbrıs’ın 
çeşitli uydu   fotoğrafları çekilmiştir.  

2001 yılında Mısır, Lübnan ve Suriye ile 
Kıbrıs Rum Yönetimi   Doğu Akdeniz’de 
yapmış oldukları petrol ve doğalgaz  arama 
çalışmaları sonucunda (Mısırlı  uzmanlar)  
adanın Kuzey kıyıları ile Türkiye’nin 
arasındaki sularda iki kilometre derinlikte 
petrol rezervleri bulunduğunu öne 
sürmüşlerdir. Bu tür arama çalışmalarının 
artırıldığı Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından 
da doğrulanmıştı.21 

Annan Planı’nın ekinde yer alan 
Hidrokarbon Yasası ile Türkiye’nin Kıbrıs 
karasularında petrol arama çalışma izni 
tamamen ortadan kaldırılıyor,yeniden ruhsat 
alması ise Kıbrıs  Başkanlık Konseyine bağlı 
olacak ve  Kıbrıs’ın  AB’ne üye olacağı ancak 
Türkiye’nin dışarıda kalacağı durumda petrol 
arama ve çıkarma ruhsatı  yenilenmeyeceği 
anlaşılıyor. Bir yandan, Hidrokarbon yasası   
petrol arama ve çıkarma çalışmalarını 
Türkiye’ye tamamen yasaklıyorken öte yandan  
Kıbrıs’ın bütünleşerek AB üyesi olması 
halinde deniz mili sorununun ortaya çıkma 
ihtimali büyüyor. 

“5. Annan Planı ekleri arasında yer alan 
'HİDROKARBONLARIN ARAMA, TARAMA VE 
ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ FEDERAL YASA’  
Madde 2: AB üyesi ülkeler haricindeki bir ülke 
anlamına gelen ''üçüncü ülke'' tanımı yapılıyor.  
Madde 4-1: Yeni Kıbrıs devletinin hükümetini 
oluşturacak Başkanlık Konseyi'ne, hidrokarbon 

                                                 
21Fehmi Gürdallı, “Kıbrıs’ta Jeoloji Dersleri,” 
Atlas,  Ocak 2004, Sayı:130, s.69. 

arama, tarama ve çıkarma çalışmalarını belirleme 
yetkisi veriliyor.  
Madde  4-3: Başkanlık Konseyi, üçüncü ülke veya 
üçüncü ülke vatandaşları tarafından kontrol edilen 
kuruluşların milli güvenlik gerekçesiyle 1.fıkrada 
yer alan faaliyetleri yerine getirmelerine izin 
vermeyebilir. 
Madde  26: Ruhsat sahibi olduktan sonra Başkanlık 
Konseyi'nin izni olmaksızın, direkt veya dolaylı 
olarak bir üçüncü ülkenin veya bir üçüncü ülke 
kurumunun kontrolü altına giremeyecekleri   hüküm 
altına alınıyor. Aynı maddede bu hükme aykırı 
davrananların 12 aydan az olmamak kaydıyla hapis 
ile 150 bin pound'dan fazla olmamak kaydıyla para 
cezasıyla cezalandırmayı   da öngörüyor. “22 

 
D.)   Ortadoğu’nun  Gözü ve 
Kulağı   (ECHELON) 

Kıbrıs adası, coğrafi  konumu itibariyle 
Ortadoğu’ya yakınlığı sebebiyle  özel bir 
öneme sahiptir. Öyle ki, yeni dünya düzeninde, 
özellikle  siyaset  planlayıcıların   bilimsel  
kurgucuları    tarafından    komünizm  
düşmanının  Soğuk Savaşın bitişiyle yok 
olması sonrasında  yeni düşman olarak İslam’ı 
ilan etmeleriyle de anlaşılacağı   üzere  
Ortadoğu’nun  sınırları   değişmekle 
kalmayacak, aynı zamanda  kitlesel  ölümlere 
tanık  olunacaktır. Bu  kitlesel ölümler, Irak’ta 
olduğu gibi  olmasa bile bazen terörizm   ile;   
bazen de ABD tarafından ilan edilen ve 
kanunlaştırılan “Önleyici Vuruş Doktrini”   
çerçevesinde    gerçekleşme potansiyeli 
yüksektir. 

Bu çerçevede, İslam hem   enerji  
kaynakları üzerinde konumlanan 
Ortadoğu’daki   hakim din olması, hem de  
Huntington’ın Medeniyetler Çatışması 
kitabında da vurgulandığı gibi   artan  nüfusu   
ile   emperyalist güçlerin   savaşması gereken   
artan bir güç olarak yerini almaktadır. 

Üç dinin kutsal mekanı Kudüs’ün 
Ortadoğu’nun merkezi sayılması, enerji 
kaynaklarının merkezi olması  ve  yeni  küresel 
düşman ilan edilen  İslam’ın bu topraklarda 
hakim olması nedenleriyle Ortadoğu  yeni 
dünya düzeninde  en önemli  bölgedir.  

                                                 
22Murat Kışlalı,  “Kıbrıs’ta petrol diyeti,”  
Cumhuriyet , 09.04.2004. 
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Kıbrıs Adası sadece Ortadoğu’ya hakim 
olan coğrafi konumuyla değil, aynı zamanda 
adadaki  ECHELON sistemi yani Büyük Kulak  
sebebiyle de ayrıcalıklı bir öneme sahiptir. 
ECHELON sistemi sayesinde Kıbrıs’taki 
İngiliz dinleme üssünden Pekin’e uçak 
inmesini duyabilecek hassasiyette cihazlar 
bulunduğu kaydediliyor. İngiliz eski kabine 
üyesi Clare Short’un Kofi Annan’ın özel 
görüşmelerinin dinlendiği ve kaydedildiği 
şeklindeki iddiaları ile ilgili soruşturma 
başlatılmış ve The Guardian gazetesinin 
haberine göre, dinleme istasyonlarının faaliyet 
alanında düşmanlar yanında tarafsız ve 
müttefikleri de bulunduğu ortaya çıkmıştı.23  

Küresel İstihbarat Sistemi olan 
ECHELON, aynı zaman diliminde telefon, 
faks,elektronik posta ve data transferlerini, 
radyo dalgalarını, havacılık ve denizcilik 
frekanslarını  filtreleme yöntemiyle taramakta, 
tercüme etmekte ve aynı zamanda  füze 
ateşlemelerini  de  izlemektedir. 

1999 Nisan ayında Lüksemburgdaki  
Avrupa Parlamentosu toplantısına  sunulmak 
üzere Duncan Campbell tarafından ECHELON 
sistemi hakkında bir rapor hazırlandı. STOA 
(Scientific and Technical Options Assesment) 
raportörü Campbell  tarafından hazırlanan bu 
raporda; ECHELON sistemi, 1947 yılında  
Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), 
CIA’nın bazı bölümleri ve Merkezi Güvenlik 
Sisteminden oluşan USSS (The United States 
Sigint System) ve İngiltere  Hükümet İletişim 
Başkanlığı  (GCHQ)   arasında küresel uluslar 
arası iletişimi yönetmek üzere   gizli bir 
anlaşma yapıldığı belirtilmektedir.  Kanada, 
Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu UKUSA 
anlaşmasına ‘ikinci taraf’ olarak katıldı.  

                                                 
23  “Herkese telekulak” Hürriyet, 28.02.2004 

 

Bu COMINT (uluslararası iletişim) 
operasyonlarının amacı askeri mesajlar ve 
diplomatik ilişkilerin izlenmesi ile kalmıyor, 
aynı zamanda 1960’lardan beri; gelişen dünya 
ticaretini izlemek,  ekonomik  istihbarat 
toplamak ve bilim-teknik gelişmeleri hakkında 
bilgi toplamak da COMINT’in amaçları  
arasına girmiştir. Son olarak da narkotik 
trafiğinin izlenmesi, kara para aklama ve terör-
organize suç şebekelerini izlemek de temel 
amaçlarından olmuştur. 

Yüksek frekanslı radyo dalgaları da 
ECHELON sisteminin uydular yanı sıra 
kullandığı diğer bir yöntemdir. 1964 yılında 
COMINT amaçlı alıcı istasyonları (AN/FLR-9) 
San Vito dei Normanni/İtalya; Chichsands/ 
İngiltere  ve Karamürsel/Türkiye’ye 
kurulmuştur. Ana veri toplama merkezi ise 
Menwith Hill/İngiltere’de iken 1976 yılında 
Chichsands/İngiltere’ye taşınmış ve çoğu 
çalışan Amerikan Hava Kuvvetlerindendir.  

1970’lerde, İngiltere’nin Kıbrıs’taki  
COMINT üsleri, içinde Yunanistan ve 
Türkiye’de olan   NATO ittifak ülkelerinin 
iletişimlerini izlemekle görevliydi. Doğu 
Kıbrıs’ta yer alan Ayas Nikolas’daki İngiliz 
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askeri üssünde interception yer aldığı24 
belirtilmekteydi. 

2.2. Kıbrıs İçin Önemi 

Kıbrıs Adası, Rumlar için  Megali 
İdea’nın bir bölümün olup amaçlarına 
ulaşmada önemli bir  noktadır.  

Kıbrıs Türkleri ise,  seçimde de 
görüldüğü gibi ikiye ayrılmış durumdadır. 
Uygulanan ambargo  ve dünyaca 
tanınmamanın verdiği dezavantajların,  batının 
gizli güçleri  tarafından şekillenmesi ve 
kullanılması sonucunda bir kısım   Kıbrıs 
Türkü, bu plan ile AB’ye üye olarak yaşanılan 
ekonomik sıkıntıların aşılacağına 
inandırılmışlardır. Bu psikolojik savaşın 
finansmanı ise Soros tarafından sağlanarak 
bazı sivil toplum kuruluşları bu yönde yoğun 
çalışmalar yapmışlardır. 

Soros Açık Toplum Enstitüsü ve finanse 
ettiği sivil toplum kuruluşları Kıbrıs Türk 
halkını, 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile 
katliamları durduran ve Kıbrıs Türklerinin 
bugün yaşamalarını sağlayan  Türk askerini  
işgalci sıfatı ile değerlendirmeleri ve Rumlarla 
bütünleşmeleri hususunda yoğun olarak 
çalışmaktadırlar.  

Kıbrıs Türklerini unutmaması gereken 
ilk konu tarihte tekerrür eden Rum katliam ve 
baskıları, ikincisi ise asimilasyon 
politikalarıyla Türk varlığının  yok olacağıdır. 
Bu plan çerçevesinde, yaşanacak olan 
ekonomik eşitsizlik ve maddi-manevi kayıplar 
hiç şüphesiz  ambargo nedeniyle yaşanılan 
sıkıntıları kat  kat geçecektir. Her şeyden önce 
Kıbrıs Türkleri için, Kıbrıs vatandır ve öyle 
kalmalıdır. Rumlarla iç içe yaşamak ilk etapta 
dostluk içinde olabilir, ancak hiç sönmeyecek 
olan Megali İdea paralelinde Rum Ortodoks 
Kilisesi geçen yıllarda örgütlediği isyanları ve 
asimilasyon çalışmalarını artık Türkiye 
garantörlüğünün bertaraf edilmesinin ve AB 
üyeliğinin tanımış olduğu hakların sağladığı 
serbestlikle daha rahat yapma şansına sahip 
olacaklardır.Ve muhakkak ki Girit Adası 
unutulmamalıdır.  

                                                 
24  Duncan Campbell,  “Interception Capabilities 
2000,”, STOA Report , 04.1999. 

2.3. Türkiye için Önemi 

Türkiye’nin  Toprak Bütünlüğü ve Doğu 
Akdeniz’in Güvenliği 

Kıbrıs adasının  Türkiye için  en önemli 
tarafı tarihsel, kültürel ve dinsel bağımız olan 
Türk varlığının devamının sağlanması ile 
birlikte   Türkiye’nin toprak bütünlüğünün 
korunmasıdır. Annan Planı çerçevesinde 
Türkiye’nin Kıbrıs adasındaki haklarındaki 
vazgeçmesinin anlamı  sadece  Kıbrıslı 
Türklerin  güvenliğinin sağlanması   ve  
garantörlük  haklarından vazgeçmesi  değil,  
aynı zamanda Türkiye’nin toprak 
bütünlüğünün devam etmesi için ve Doğu 
Akdeniz’deki güvenliği için adanın kritik 
olmasıdır. 

Genelkurmay Başkanlığı, Annan planı 
henüz görüşülüyorken, planın mevcut halinin 
adadaki iki kesimliliği  yok ederek  Türk 
devletinin  kimliğini bitireceğine,  Türkiye’nin 
Anadolu’ya hapsedileceğine, Doğu 
Akdeniz’deki Türk Yunan dengesinin  
bozulacağına dikkâtleri çekmiştir.    

Coğrafi konumu itibariyle de 
Anadolu’nun devamı sayılan adanın, savaş 
zamanı aynen I.Dünya Savaşında olduğu gibi  
Türkiye’ye karşı bir üs olarak kullanılma 
ihtimali mevcuttur. Özellikle, Yunanistan’ın 
geliştirdiği ‘Savunma Doktrini’ ve bu 
kapsamda Ege’deki diğer adalarla birlikte 
Kıbrıs Rum Kesimindeki silahlandırmada 
dikkat çekici boyuttadır. 

III. Küreselleşmenin  Kıbrıs  Durağı   
3.1. 1974 Barış Harekatı’na Giden 
Yollar 

Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’nı 
yapmasına kadar geçen sürede, Rumların 1959 
yılında imzaladıkları Londra-Zürih 
Anlaşmalarına rağmen 1963 yılında Makarios  
1960 Anayasasını   tanımayarak, 4 Nisan 1964 
tarihinde İttifak Anlaşmasının sona erdiğini 
açıklıyordu.25  

Bu arada,  21 Nisan 1966 tarihinde 
Patris gazetesinde yayınlanan ve  1960 yılında 

                                                 
25Mütercimler, a.g.e, s.93. 
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Yunanistan ve Başpiskopos Makarios 
tarafından hazırlanan Akritas Planına 
doğrultusunda adada Türk katliamı 
başlatmışlardı. Buna göre, Megalo İdea’nın 
gerçekleşmesi yolunda Kıbrıs Türk 
toplumunun toplu olarak yok edilmesi 
planlanmıştı. Nitekim, 24-25 Aralık 1963 
tarihinde  “Kanlı Noel”  gerçekleşiyor ve 30 
Aralık tarihinde garantör ülke temsilcileri 
Yeşil Hattı çiziyordu.26 

Şekil 1  Kanlı Noel  1963 

Akritas Planı doğrultusunda 1963-1974 
yılları arasında, işte bu katliamlar olurken 
garantör ülkelerden İngiltere gibi  tüm batı 
ülkeleri de  bu duruma  gereken müdahaleyi 
yapmıyor ve duyarsız  kalıyorlardı. Bu 
durumda, 1959 Londra ve Zürih 
Anlaşmalarının verdiği garantörlük hakkını 
kullanarak katliamları durdurmak   üzere 1963  
yılında İnönü, Kıbrıs’a müdahale  yapılacağını  
Amerikan Büyükelçisi  Raymond Hare’e 27     
bildiriyor ve  tarihimizde  onur yarası açan  5 
Haziran 1964  tarihli   Johnson Mektubu   
gönderiliyordu.Burada yazılanlara göre; 

- Temmuz 1947’de yapılan ikili anlaşmanın 
14.maddesine göre; ABD tarafından verilen 
askeri malzemenin kullanımının ABD’nin 
iznine tabii olduğu ve bu silahların Kıbrıs’a 
yapılacak bir müdahalede kullanılamayacağı,  
- NATO üyesi  ülkelerin birbiriyle  
savaşmamasının benimsenmesi esası 
hatırlatıldıktan sonra eğer  Türkiye müdahale 
yaparsa  ortaya çıkacak bir Sovyet 
müdahalesine karşı Türkiye’nin  yalnız 
bırakılacağı 
                                                 
26 a.g.e, s.93 , 98, 100. 
27Erol Mütercimler, “Bilinmeyen Yönleriyle Kıbrıs 
Barış Harekatı”, Arba Yayınları İstanbul, 1998, 
s.106.   

Sert bir üslupla bildirilmiştir.28  

Johnson Mektubu’nun   tarihimizdeki  
önemi büyüktür.Hem onurumuz zedelenmiş, 
hem de ikiyüzlü  batının kanun tanımazlığını  
yaşamıştık. Aynı ikiyüzlülük  20.yüzyıl 
sonunda   Bosna’da da yaşanmış ve  Sırp 
katliamına batı seyirci kalmış, BM etkisiz 
kalmıştır.Bu durumda, kanunlara ve 
anlaşmalara rağmen  yaşanan katliamlara  
seyirci kalınması önemli bir gösterge olup, 

1. Batı ile yapılan anlaşmaların, batının 
çıkarları öyle gerektiriyorsa  kağıt üstünde 
kalması  ihtimalinin büyük olması, 
2. Soykırıma  müdahale   durumunda, 
emperyalist ülkelerin çıkarları tersini 
gerektirene kadar   haklı olduğu hâlde yalnız  
ülke olmaya zorlanılması, 
3. Sanayileşme  ve    savunmanın   gelişmiş 
ülkelere bağlı olmasının yarattığı sakıncalar ve 
olanaksızlıklar   

Türkiye’yi   ulusal sanayi  yoluna  sevk 
etmiştir. 

1974 Barış Harekatı; AB, ABD    
tarafından işgal olarak  ve Türk Ordusu işgalci 
olarak   adlandırılmakla beraber  19 Şubat 
1959  tarihinde imzalanan Londra ve Zürih     
Anlaşmaları     Barış Harekatı’na mesnet  
oluşturmaktadır. 

1959 Londra ve  Zürih Anlaşması’nın  
3.Maddesi   “Bu Antlaşma hükümlerinin herhangi 
birinin ihlali (çiğnenmesi) halinde Yunanistan, 
Türkiye ve İngiltere bu hükümlere saygıyı sağlamak 
için gerekli girişimlerin yapılması ve önlemlerin 
alınması maksadıyla aralarında danışmalarda 
bulunmayı üstlenirler. Üç garantör devletten biri, 
birlikte veya birbirlerine danışarak (işbirliği 
halinde) hareket etmek olanağı bulunmadığı 
taktirde, bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state 
of affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesi 
ile hareket etmek hakkını korumaktadırlar.” 
şeklinde olup, Barış Harekatı 1960 
Anayasasının Rum tarafı tarafından tek taraflı 
olarak fesh edilerek, Türk halkına yapılan 
katliamlara  garantör   ülkelerin  diğer batılı 
ülkelerle   duyarsız  kalması üzerine  
Garantörlük Anlaşması’nın tanımış olduğu 
haklara dayanılarak gerçekleştirilmiştir. 

                                                 
28Haluk Şahin, “Johnson Mektubu,” Gendaş 
Yayınları, İstanbul,2002,s.123. 
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Garantörlük hakkına dayanılarak yapılan 1974  
Çıkarması, yapılan katliamların sona ermesi  
ve  anayasaya aykırı olarak Rumların  kanun 
tanımazlığını ve  ENOSİS hayaliyle   
yarattıkları  korkunç durumu sona erdirmek 
amacıyla yapılmış olması nedeniyle bir Barış 
harekatıdır. Zira, müdahale edilen topraklarda 
yaşayanlar tarihsel   bağlarımız olan Kıbrıslı 
Türkler  olup Kıbrıs 307 yıl Osmanlı 
hakimiyetinde olan ve zayıf bir zamanında 
İngiltere’nin tek taraflı ilhakı ile elden 
çıkarılan Anadolu’nun uzantısı konumundaki 
topraklar olup bu harekata  mesnet oluşturan  
ise  uluslararası bir anlaşmadır. Türk Askerinin 
mevcudiyeti bugün de aynen dün olduğu gibi  
orada yaşayan Türklerin güvenliğini 
sağlamaktadır. 

3.2. Petrol Savaşları Gölgesindeki 
Dünya  

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın   
gerçekleşmesine sebep Türk katliamları iken 
batı neden  seyirci kalmış ve anlaşmalara 
dayalı  müdahalenin 11 yıl gecikmeli 
gerçekleşmesine yol açmıştır? 

Bu sorunun cevabını o dönem dünya  ve 
Türkiye’de gerçekleşen olaylar verecektir. 
Dünya tarihinde savaşların ve krizlerin özde 
petrol savaşlarından kaynaklandığını 
görüyoruz. Ve aslında Kıbrıs’ın öneminin de  
tam da petrol savaşının en kızgın dönemde 
arttığını görüyoruz. Aslında, olaylar  ve 
dünyanın şekillenmesi petrol ekseninde 
belirlenirken  Arap-İsrail savaşları da  petrol 
savaşlarında  belirleyici  rolü  oynamakta. 

1967  yılında Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı 
kapatmasıyla sonuçlanan  6 gün savaşları 
İsrail’in zaferi ile sonuçlanırken İsrail ABD 
stratejik ortaklığı güçleniyor, öte yandan 
Süveyş Kanalı’nın kapanmasıyla Libya’nın 
önemi artıyordu. 1973 yılı, dünya için  
OPEC’in  petrol fiyatlarındaki normal üstü 
artış sonucunda dünya durgunluk ve artan 
işsizlik  ile  karşı karşıya kalmıştı.  

“ABD’nin GSMH’sı 1973 -1975 arasında % 
6 düşüş yapmış,işsizlik ikiye katlanarak % 9 
olmuştu.Japon GSMH’sı da 1974’te 2.Dünya 
Savaşı’ndan bu yana ilk defa olarak düşmüştü… 

Bunlar oluşurken fiyat artışları zaten bozuk 
olan ekonomilerde tam bir enflasyon şoku 

yaşanmıştı.1976’da sanayi dünyası yeniden 
ekonomik büyümeye geçtiyse de artık enflasyon 
Batı’nın bünyesinde köklü olarak yerleşmişti.”  
Daniel Yergin, Petrol kitabında ekonomiden 
bir kesit sunarken enflasyonist ortamın 
gelişmekte olan ülkeler  için etkisinin daha da 
fazla olduğunu, ödemeler dengesindeki  
bozulmanın büyümeye olumsuz etkilerinden 
bahsederken dünya çapındaki yatırım ve ticaret 
kısıtlamalarını vurgulamaktadır. 29 

Öte yandan, dünyada yaşanan bu petrol 
krizi yeni bir yapılanmayı da beraberinde 
getirmiştir.Küreselleşmenin ikinci dalgası işte 
tam da bu noktada başlamakta ve OPEC 
ülkelerinin sermayeleri gelişmiş ülkelere 
akarken dünya güney ve kuzey ayrımına 
varmaktadır. 

1973 yılında, bir yandan Vietnam 
Savaşından yenik çıkan  ABD ekonomik 
sıkıntılar yaşıyor  ve halk  ikiye ayrılmışken  
daha 1968 yılında ABD petrol üretiminde  tam 
kapasite noktasına ulaşmış durumdadır. 
Halbuki, 1960’lı yılların sonunda başlayan 
sanayi  patlamasının itici gücü petrol olmuş ve 
1970’li yıllara gelindiğinde ise  dünyada enerji 
talebi had safhaya varmıştı. Nitekim, 1973 
Ağustos sayısında  Petroleum Intelligence 
Weekly  olması muhtemel  petrol krizine 
dikkat çekmektedir: 

“ABD ve Avrupalı bağımsızların, 
Japonların paniğe kapılmış gibi çılgınca petrol 
satın almaları  petrol fiyatlarını roket gibi 
gökyüzüne  fırlatacaktır.”30 

Petrol talebinin arzın üstüne çıktığı ve 
Pazar fiyatlarının resmi fiyatların üstüne çıktığı  
böyle bir ortamda  ise krizin yaşanmasını 
kaçınılmaz hale getiren koşullar oluşmaktadır:  

1. 1970’lerin başında  doların devalüasyonu 
sonucunda petrol fiyatlarının artışı doğal bir 
sonuçtur. 
2. 1973 yılında petrol kapasite fazlası 
dünyadaki talep artışı neticesinde yarıya 
inmiştir.   

“Dünya enerji tüketimi 1949 ve 1972 
arasında üç katından daha yukarıya çıkmıştır.Ne 

                                                 
29Daniel Yergin, “Petrol,” İş Bankası Yayınları, 
2.Baskı, Ankara,1999, s.730-731. 
30 a.g.e, s.680. 
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var ki bu büyüme petrol talebinde yaşanan büyüme 
karşısında gölgelenmiştir. Aynı yıllar içinde petrol 
talebi beş buçuk katına çıktı. Artık her yerde petrol 
talebinde büyük bir artış gözlenir olmuştu.”31 

Dünyada  petrol  talebinin artışının 
sebepleri, 

• Hızlı ekonomik büyümenin bireysel 
yansıması olarak artan ücretler paralelinde   
artan tüketim, değişen yaşam standartları, 
değişen tüketim anlayışı idi. Tüketicideki bu 
değişikliğin üreticiye yansıması ise  
fabrikaların kapasitelerini artırma ihtiyacı ve 
kapasite artırım için daha çok  yakıtla 
çalışması şeklindeydi. “Petro-kimya sanayi ise  
petrol ve doğal gazı çeşitli plastik türlere  ve kimya 
maddelerine çeviriyorlardı ve her uygulanış 
türünde plastikler giderek geleneksel materyallerin 
yerini almaya başladı.”32 

• 1949–1963 arasında artan refah  
seviyesi yanında petrol fiyatlarındaki düşüş 
hükümetleri ekonomik büyüme ve 
sanayileşmenin gelişmesi için petrol 
kullanımını teşvik eden politikaları belirleyici 
olmuştur. Esas olarak, petrol talebinin aşırı 
artışının temelinde devletlerin bu politikaları 
yatmaktadır.  
3. En önemli  etken ise 6 Ekim 1973  
tarihinde başlayan  Yom Kippor Savaşıdır. 
İstihbaratları doğru değerlendiremeyen İsrail, 
Sovyet Rusya tarafından silahlandırılan Mısır 
ve Suriye’ye yenik düşmüştür. EKİM Savaşı 
olarak da adlandırılan bu savaşta, Arap ülkeleri 
ABD’nin İsrail’e yapmakta olduğu maddi 
yardım ve desteği sebebiyle önce petrol 
hususunda uyarmış; ABD’nin açık yardımları 
karşısında ise petrol ambargosu uygulamaya 
başlamışlardır. Bu durum, ambargo uygulanan 
gelişmiş ülkelerde (ABD ve Hollanda başta 
olmak üzere)  işsizliğe, durgunluğa, yokluğa ve 
kıtlığa, yeni ve zor yaşam biçimlerine  yol 
açmıştır. Dünya stagflasyon ortamına girmiş, 
batı  hegemonyası sona erecekmiş gibi 
gözükmektedir. 

“1973’ün o unutulmaz son aylarındaki  şoke 
edici petrol fiyat reçetesindeki maddeler savaş ve 
dehşet, petrolde kesinti, ambargo, kıtlık, 
çaresizlikle kıvranan tüketici, ufukta yeni kesintiler 
ve Arapların artık hiç petrol üretmeyeceği korkusu 
idi. 

                                                 
31 a.g.e, s.625. 
32 a.g.e, s.625. 

Ambargo ve sonuçları endüstri ülkelerinin 
sosyal yapısına kadar işleyen şoklara sebep 
olmuştur.Roma Klubü’nün  karamsar yüzü bile 
büsbütün karamsar olmuştu….. 

Kıtlık  dönemi kapıda bekliyordu… İktisadi 
büyüme yok olmuş,iniş dönemi  ve enflasyon 
başlamıştı. Uluslar arası para sistemi aşırı bir 
zorlama ile karşı karşıyaydı. Böyle ciddi bir 
gerilemeden kalkınmakta olan ülkelerin zarar 
göreceği kuşkusuzdu ve ayrıca endüstriye dayalı 
demokrasilerin kısıtlanan ekonomik kalkınma 
yüzünden olumsuz politik etkilerle karşılaşacağı  da 
kara kara  düşünülüyordu.”  33 

4.   ABD’de  yüksek maliyetlere sebep olan 
Vietnam Savaşından yenik çıkmıştır. Hem bu 
savaş’ın sonucu ve maliyetleri, hem petrol 
ambargosu ve yaşanılan zor günler, hem de 
Watergate skandalı halkı başkan Nixon’dan 
uzaklaştırmıştır. 19 Ekim 1973 tarihinde 
İsrail’e USD 2.2. milyar yardım yapıldığının 
açıkladığı zamanda  petrol üreticisi Arap 
ülkelerden gelen tepkinin de etkisiyle 
Nixon’un Kahire’de Esad’a  “ İsraillilerin tepe 
taklak yuvarlanıncaya kadar geri itilmesi 
gerektiğini” 34 söyleyerek halkının tepkisini 
arttırmıştır. Bu dönemde, Washington’da dış 
işler yönetimi tamamen Kissenger’ın 
etkisindedir. 
5.   ABD,  Yom-Kippor savaşı sırasında İsrail’e 
gizlice uçakla  donanım yardımı  gönderirken, 
yakıt ikmali için Portekiz’de Azor adalarında 
inmiş olduğu alanda hava şartları nedeniyle 
planları dışında akşam üstüne kadar beklemek 
zorunda kalmış, bu da hem gizli  donanım 
aktarmasını açığa çıkarmış, hem de gereken 
zamanda donanım gönderilememiştir.35 Bu 
noktada, ABD için Portekiz’den daha uygun 
bir ara  alan gerektiğinden Kıbrıs adasının 
uygun bulunmuş ve bu sebeple orada devam 
etmekte olan karışıklıktan faydalanarak bir üs 
elde etmek  gibi bir  niyetleri olması imkan 
dahilinde gözükmektedir. 

Bir tarafta Rusya’nın silah yardımı 
yaptığı ve desteklediği Mısır ve Suriye;karşı 
tarafta ise ekonomik çöküş içinde  olduğu 
halde İsrail’e destek olan ABD  karşı karşıya 
gelmiştir. 

                                                 
33 a.g.e, s.707,708. 
34 a.g.e, s.726. 
35 a.g.e, s.696. 
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İşte bu dönemde,  Yunanistan’da Cunta 
Yönetimi varken Kıbrıs Rum tarafında  
Başpiskopos Makarios   Ortodoks İttifak içinde 
olduğu Rusya’dan yardım anlaşması 
çerçevesinde 1964 yılında  T-34 tankları 
almıştır.36 Bu durum, Soğuk Savaşın sürdüğü o 
dönem için ABD–Rusya   ilişkisi paralelinde 
düşünüldüğünde, ABD ve Yunan Cuntası için 
Makarios’un yarattığı komünizm tehlikesini 
göstermekte iken karşı karşıya gelen ABD-
Rusya için de  bir güçler savaşına yol açmıştır.     

Nitekim, Cuntanın  bilgisi dahilinde  “15 
Temmuz 1974 tarihinde Makarios,  Cuntacı 
subaylar tarafından devrilmiş ve Nikos Sampson 
başkanlığında Kıbrıs  Helen Cumhuriyeti ilan 
edilmiştir.  

Ecevit, o sabah haşhaş bölgesine yapacağı 
ziyaret için uçağa binmek üzereydi.“37 

Durum gösteriyor ki Makarios’un 
devrilerek komünizm tehlikesinin bertaraf 
edilmesi şemsiyesinde Sovyet yanlılarının yok 
edilmesi operasyonu gerçekleştirilmesi için 
ABD  Sampson darbesini  desteklemiştir. 
Böyle bir darbe karşısında, Türkiye’nin  
garantörlük hakkını kullanacağı muhakkaktır. 
Ancak; bu şekilde bir karşı karşıya gelme ile 
Kıbrıs adasındaki üslerin  sürekliliği sağlanmış 
ve Sovyet yanlısı Rumlar  bu darbe vesilesiyle 
yok edilmiş, her şeyden önemlisi adeta bir 
KGB–FKÖ üssüne dönüşen adada yapılan bu 
darbeyle  İsrail’in güvenliği sağlanmıştı. 

Bunu gösteren diğer bir  nokta  ise  
Kıbrıs Rum tarafı, aynı dönemde İsrail karşıtı  
casusluk hareketlerinin üstlendiği ve Mısır ile 
Sovyetler Birliği’nin kullandığı  bir merkez 
haline gelmiştir. Nicosia’nın    KGB’nin 
Ortadoğu bölgesinde en önemli merkezi ve 
bölgede özellikle İsrail’e yönelik faaliyetler 
içinde olan Sovyet ajanlarının buluşma 
noktası38  olduğundan yola çıkarak; Sampson 
tarafından gerçekleştirilecek ENOSİS’in o 
dönem için ABD ve İngiltere tarafından  
desteklenmeyeceği açıktır. Özellikle, 
Ortadoğu’ya hakim olan bu adada hem de 
Haziran 1967’deki 6 gün savaşları sonrasında  
1973 yılında İsrail’in yenilgisiyle sonuçlanacak 
Yom-Kippur Savaşı  yaşanmışken  GKRY– 

                                                 
36 Mütercimler,a.g.e,  s.212. 
37 a.g.e,  s.147. 
38Richard Deacon, “İsrail Gizli Servisi,” Anahtar 
Kitapları, İstanbul,1993, s.214. 

Rusya–Mısır ittifakına karşın  1974 yılındaki 
Barış Harekatı’nın desteklenmesi daha 
mantıklı ve batı ile İsrail çıkarına uygun 
gözükmektedir. Özellikle de  KGB ile Filistin 
arasında bağlantıyı sağlayan Zaiad 
Muchasi’nin Kıbrıs’ta Mossad tarafından 
öldürülmesi 39de şunu göstermektedir ki İsrail 
çıkarları için GKRY’de   konuşlanan KGB ve 
bağlantılarının etkinliğini yitirmesi için  
öncelikle destek olan Rumların yok edilmesi 
ve ayrıca Enosis’in engellenerek o dönem için 
adada Türk varlığının devam etmesi 
gerekiyordu. Çok sayıda Rum’un yok edildiği 
Sampson darbesinin ilk aşamasında  “ölü sayısı 
150;yaralı sayısı 500 kişiyi geçmiş ve Lefkoşe’deki 
Rum Ortodoks mezarlık memurunun söylediğine 
göre, darbeden hemen sonra 127 kişiyi gömdüğünü, 
yalnızca 17 Temmuz’da 77 kişiyi  birden toplu 
olarak gömmeye zorlandığını ifade etmiştir.”40  

“EOKA, 15 Temmuz 1974'de bu kez EOKA-B 
adı ile silahlarını kendi halkına çevirerek 2000 
Rum'u katleder”.41 

Diğer önemli bir konu ise, ABD 
tarafından yapılan baskı ile   1971 yılında 
yasaklanan haşhaş ekimi, 1974 yılında Ecevit 
döneminde yeniden serbest bırakılmıştır. 
Haşhaş ekiminin serbest bırakılması  
neticesinde ise 1974 yılında “Washington  
haşhaş ekimi yasağının devam etmemesi 
durumunda  “haşhaş ekim alanlarını 
bombalamakla” ve silah ambargosu uygulamakla 
Türkiye’yi tehdit etmiş ve Ocak 2003 tarihinde 
Ecevit’in açıkladığına göre haşhaş ekimi  
yasaklanmazsa Sultanahmet Camii’nin 
bombalamakla”42 tehditlerine devam etmişti.  

Türkiye’ye 1975 yılında uygulanmaya 
başlayan silah ambargosu bu çerçeveden 
bakıldığında  ABD’deki Rum lobisinin etkisi 
yanı sıra haşhaş ekimi ile daha yakın 
gözükmektedir.  

Sonuç olarak, 1974 Barış Harekâtı 
Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için bir kurtuluş ve 
soykırımın durdurulması harekâtı iken  batının 
çıkarları da  o dönemin zorlu olayları 
paralelinde madden desteklememekle birlikte 

                                                 
39 a.g.e, s.253. 
40 Mütercimler, a.g.e, s.155,156. 
41 Somuncuoğlu, a.g.e, s.39. 
42Erol Manisalı, “Avrupa Kıskacında Kıbrıs,” Derin 
Yayınları, İstanbul,2003,s.63. 
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harekâtı gerekli kılmıştır. Türkiye’ye ABD  
yardımı kesmiş ve ambargo uygulamıştır.  

Bu ambargo kararında özde güçlü bir 
ülke olma ortamını yakalamış olan Türkiye’nin 
önünü kesmek olmak üzere üç önemli faktör 
vardır:  

1. Haşhaş olayı,  
2. Türkiye’nin sanayileşmesi ve güçlü bir 
ülke olmasının engellenmesi, 
3. Etkin Rum lobisi. 

3.3. Küreselleşen Dünyada Yeni Düzen 

1974 Barış  Harekatı sonrasında 
Türkiye’ye  ABD’nin dış yardımı kesmiş  ve 
1975 yılında  silah ambargosu  uygulamıştır. 
Batının ikiyüzlülüğünü yaşayan Türkiye ise 
yönünü batıdan doğuya çevirmiştir. Ancak  
ABD’nin örtülü operasyonları Türkiye’de 
kardeş kavgalarını, sağ sol çatışmasını 
getirecek ve  terör dolu günler  ülkeyi 12 Eylül 
1980 darbesine  taşıyacaktır.  

İdeoloji savaşlarının yaşandığı o dönem 
içinde,  1975 yılında ise ASALA terörü vurucu 
güç olacaktır. Faili meçhul suikastların 
çoğaldığı, sağ sol kavgasının şiddetlendiği 
dönem içinde, 1977 yılından itibaren yüksek 
enflasyon ve cari açıklar büyümeyi 
yavaşlatmış ve  1978 yılında ekonomik 
darboğazın yaşanmakta iken   borçlar 
ödenemeyecek hale gelmiştir. 12 Eylül 1980  
darbesi, aslında ABD’nin örtülü operasyonları 
ile zemini hazırlanmış ve neticesinde 
Türkiye’yi liberalizasyon  sürecine sokmuştur. 
Küreselleşmenin tüm dünyaya  dayattığı  
serbest piyasa ekonomisi 1980’lerden sonra hız 
kazanmıştır. Ancak Türkiye’nin siyasi 
istikrarsızlık yanında  ekonomik yönden de 
zafiyet içinde  olduğu bu dönemde  24 Ocak 
Kararları ile Türkiye sermaye hareketlerinin 
önündeki engelleri hızla ortadan kaldırmakta, 
1975 yılından itibaren ise IMF, Dünya 
Bankası’nın  rasyonel yeterlilik ölçütleri  
yanında siyasi talepleri ile baskı altına 
alınmaktadır. 

Dünyada da sermaye hareketlerinin 
önünün açıldığını, finans  kapitalin artık  
emek/teknoloji yoğun üretimin yerini  hızla 
alarak  dünya çapında sıcak para hareketlerinin 
yoğunlaştığını ve bu bağlamda bu yeni 

düzende toplumlarında uyum sağlaması için 
markalaşma sürecinin zirve noktasına ulaşarak 
değer yargılarının değiştiğini görüyoruz. 

Küreselleşmenin bu devresine Türkiye 
siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar, 
yüksek  dış borçlar, iç karışıklık, ASALA 
terörü  ile  hazırlanırken GKRY’de 
zenginleşme süreci kara para aklama, 
kaçakçılık ve  mafyanın konuşlanması ile    hız 
kazanmış ve Rumların milli gelirlerini 
bugünkü seviyeye taşımıştı. 

1976 Lübnan İç Savaşı neticesinde 
kaçan kara para GKRY’de birikmekte ve bu 
yer altı parası GKRY’nin kalkındırmaktadır. 
Lübnan’daki iç savaş sonucu kaçakçılık 
şebekelerinin Lübnan’dan Adaya  akışı  
GKRY’nde refah seviyesini artıran temel 
faktör olmuştur. Kara  para ve kaçakçılık 
akışının GKRY’nde konuşlanması  sadece 
Lübnan için değil aynı zamanda Rusya içinde 
geçerli olmuştur. Bu anlamda,Soğuk Savaş 
sonrasında GKRY’nde artan milli gelir ve 
adanın  iki tarafındaki ekonomik dengesizlik  
şaşırtıcı değildir.43  

Prof. Erol Manisalı  adanın uyuşturucu 
ve silah mafyasının Doğu Akdeniz’deki kalesi 
ve geçiş noktası olmasının yanı sıra terör 
faaliyetleri ile bağlantısını da vurgulamakta  ve 
PKK’nın Rumlarla yakın ilişkisine dikkat 
çekmekte, Bin Ladin’in ada ile ilişkisini  doğal 
karşılamak gerektiğini ifade etmektedir.44 

Küreselleşme,  serbest ticaret, yatırım ve 
en önemlisi para hareketleri için gereken alt 
yapıyı bölgesel, uluslararası anlaşmalar ve 
yapılanmalarla sağlamakta iken  1989 yılında 
Sovyetler Birliği’nin parçalanması ile Soğuk 
Savaş sona ermiş, değişen   jeopolitik ve 
jeostratejik dengeler    doğrultusunda  
haritaların değiştirilmesine yönelik  yeni savaş 
da  başlamıştır.  
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