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“Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım...”
– Mevlana Celaleddin Rumi
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ÖNSÖZ
Kıbrıs Adası, birçoğumuz için vazgeçilmezdir. Zaman zaman
kızarız, sıkılırız, eleştiririz hatta kaçarız. Ama kalbimizde Ada’mızı da beraberimizde götürürüz. Çünkü biz Kıbrıslı Türkler, bu
Ada’yı severiz.
Hikâyesini uzun yıllardır bildiğim ama ilk kez derinlemesine
kendisinden dinlediğim Ersin Tatar da, yukarıdaki tanıma tamamen uyuyor. İlk gençlik yıllarında iyi bir eğitim için İngiltere’ye
giden, uzun yıllar eğitim ve iş hayatını orada sürdüren, ardından
Türkiye’de başarılı görevlere yükselen Tatar, gittiği her yerde Kıbrıslı Türkleri de yanında ve kalbinde taşımış bir Kıbrıslı. Kitabın
ilerleyen sayfalarında da okuyacağınız gibi, her yerde bu ülkenin ve halkının hakları için sivil mücadelelerde bulundu. Onun
hikâyesini dinlerken bir “Kıbrıs Aktivisti” olduğunu düşündüm.
Tüm bunları hikâyemizin sürprizlerini bozmamak için ilerleyen
sayfalara bırakıyorum.
Hayat bizleri birçok yola sokar. Kimi zaman sınanırız, kimi
zaman tercihlerimiz tarafından kazanır ya da kaybederiz. Ersin
Tatar’ın yaşam hikâyesinde, cesaretin ne olduğunu farklı bir anlatımla yeniden tanımladım.
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Bazen cesaret kükreye kükreye kavga etmek değil, kaybederken
dahi “Yarın ben yine varım!” diyebilmektir.
Ersin Tatar yaşamı boyunca aslında Kıbrıs’ın kaderinin tam
içinde yer aldı. Özellikle “Kıbrıs Politik Sorunu”, dedesinden ve
babasından kendisine ikame kalan bir kader, bir miras gibi. Ataları bu meselenin en başında ve ilk mücadelelerindeydi. Bunu göz
ardı etmemek lazım. Ersin Tatar, bitmeyen tükenmeyen enerjisi ile, inandığı yolda ve kendine siyasette ilke koyduğu her şeye
bağlı kalarak, istikrarlı bir şekilde Kıbrıs Davası’na ve hedeflerine doğru ilerleyen birisidir. Bunları söylemek onun için uygun.
Çünkü başında ne ise, şu anda da söylemleri, gelişti ama özünden
hiç kopmadı. Hiç yılmadı. Bu anlamda, benzer düşünceler taşıyan
gençlere örnek ve umut oldu. Kıbrıslı bir Türk olarak haykırışını
tarih sahnesinde Kıbrıslı Türklerle ilgili oluşturulan tüm ateş dolu
günlerde dahil böyle gösterdi.
Bazen, bazı görevler bize, kaderimizle verilir. Tercihlerimiz
ise kaderimizi takip eder. Ersin Tatar’da tam da bunu gördüm.
Hikâyesinde, kaderi onun tercihlerinden hep önde geldi. Ancak,
tercihlerinin hemen ardından ise, azmi ve vazgeçmemesi geliyordu. Bu yaşam hikâyesi bize bu gerçekleri anlatacak. Kısa bir biyografinin ardından ise, gündemde olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı
ile ilgili tüm sorularıma verdiği samimi cevapları okuyacaksınız.
Kıbrıs’ın merkezinde bir aileden, köklü bir geçmişten bugüne
ilerleyen ve Kıbrıs’la ilgili olguları bir dava olarak gören, vazgeçmemekle ilmek ilmek örülmüş bir hayat...
Ferhat Atik
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KISA KIBRIS TARİHİ

Kıbrıs haritası
Ada adını, yaşadığı asırlar boyunca gelip geçen medeniyetlerden almış ve bu ad alışlar, akışın hızına paralel bir yoğunluk
göstermiştir. Türkçedeki Kıbrıs isminin, Arapçada Kubrus (Kubruş) olarak kullanıldığını, Batı kökenli dillerde de Cypre, Kipros,
Chypre, Cypern, Cipro, Kipr ve Cyprus olarak belirtildiğini biliyoruz. Kaynak taramalarında; en eskiye uzanan Hitit bilgi ve belgelerinde ve bununla birlikte Mısır’a ait kayıtlı kaynaklarda Kıbrıs Adası ile ilgili çeşitli isimlere rastlanır. Alaşya, Alasya, Alasia,
Alashia bu kayıtlarda bulunan isimlerden olup, aynı zamanda Asi
kelimesinin de Ada için kullanıldığı görülmektedir.
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Tarihi çalışmalarda 128, 150 hatta 250 adet farklı isim kullanıldığının vurgulandığı kaynaklar bulunan Ada’ya, dönemin kralı
olan Philocyprus’un adından esinlenilerek Cyprus dendiği de kimi
kaynaklarda mevcut olup, gelip geçen medeniyetlerin akışkanlığı
gibi Ada, kültürü yanında ismi ile de bir çokluk merkezidir.
Mitolojik Dönem
Kıbrıs Adası birçok ada gibi, kıtaların hareket etmelerinin sonucunda en temel anlatımı ile 200 milyon yıl önce ortaya çıkmaya
başlar. İlk olarak volkanik dağların su yüzeyine çıkıp bir süre sonra soğuması ile Trodos Dağları’nın oluştuğu düşünülmektedir.
Deniz dibinin, bugün bilinen adları ile Afrika ve Avrupa kıtalarını sıkıştırması sonucunda ise Girne Sıradağları (Beşparmaklar)
oluşur. Tarihöncesi devirlerin ve insansız dönemlerin ardından
tarih, medeniyetlere paralel biçimde ve tüm dünyada olduğu gibi
Kıbrıs Adası’nda da yazılmaya başlar.
Ada’nın ilk sahipleri diyebileceğimiz, bilinen ilk düzenli yerleşiklerin, yakınlığı nedeni ile Anadolu ve Suriye’den gelen kavimler olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu konuda kimi kaynaklarda
Mısırlılar ve Hititlerin de Ada’ya yerleşen kavimler olduğu belirtilmektedir. Bu bilgiler, Ada’nın doğu ucunda yer alan Karpaz
Yarımadası civarında ve kuzey kıyı boyunca yapılan arkeolojik ve
antropolojik kazılar sonucunda ulaşılmış buluntularla ortaya çıkmıştır. Bu kalıntıların Neolitik Çağ’a (Cilalı Taş Devri-Yeni Taş
Devri) ait yerleşim yerlerinde yapılan kazılarda ortaya çıktığını
söylememiz mümkündür. Kalıntıların sosyolojik olarak değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgilerle Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki kazılar sonucu elde edilen bulguların paralelliği
bizlere, benzer yaşam anlayışlarının birbirlerine yakın dönemler-12-
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de var oldukları konusunda çeşitli fikirler vermiştir. Özellikle bu
benzerliğin Anadolu’daki Hacılar ve Çatalhöyük Neolitik Dönem
yerleşim yerlerinde görüldüğünü düşündüğümüzde, Ada’ya ilk
yerleşenlerin bu bölgelerden geldikleri yönünde bilgiler olduğunu
söylemek yanlış sayılmaz.
Kıbrıs, konumu ve dolayısıyla günümüze kadar uzanan nedenlerle, özellikle dönemin Akdeniz’e hâkim olan tüm uygarlıklarının paylaşılamayan coğrafyası olmuştur. Mısır, Hititler,
Antik Yunan asıllı göçebe kabileler olan Aka ve Dorlar, Fenikeliler, Asurlular, Persler, Makedonyalı Büyük İskender, Romalılar,
Rumcayı Ada’ya getiren Bizanslılar, Tapınak Şövalyeleri, I. Richard, Lüzinyanlar, Memlukler, Venedikliler ve Osmanlılar... Tarih boyunca Kıbrıs Adası hep alınmak istenen bir stratejik mülk
olmuştur. Hıristiyanlığın olduğu gibi örneğin Müslümanlığın da
ilk denizaşırı sefer düzenleyip topraklarına kattığı adadır.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
Osmanlıların Ada’yı fethi gerçekleştikten sonra, Lefkoşa merkez olmak üzere Kıbrıs, idari olarak bir beylerbeylik haline getirilmiştir. Fetihten sonra çıkarılan Kıbrıs Kanunnamesi’yle, Venedik
döneminde can, mal ve ırzlarından emin olmayan Kıbrıs Rumları, Osmanlı yönetiminde emniyet ve huzura kavuşurlar ve Venedikliler döneminde vermekte oldukları verginin sadece yarısını
vermeye başlarlar.
Osmanlı Devleti Ada’da önemli izler bırakır ve üç asrı aşan
yönetiminde, ilk olarak mevcut hukuk yapısında büyük değişiklik
yapar. Ayrıca ilk kez ücretsiz zorunlu çalışmayı da yasaklar. Diğer yandan Lüzinyanlar ve Venedikliler döneminde halkın elin-
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den alınan din özgürlüğü de geri verilerek sürgündeki Ortodoks
Başpiskoposu adaya geri getirilir. Özetle Kıbrıs Adası, Osmanlı
İmparatorluğu dönemiyle birlikte, imparatorluğun diğer tüm
topraklarında yaşandığı gibi hakların korunması ilkesinden faydalanır ve özgür bir döneme başlar.
Osmanlı İmparatorluğu, sadece tebaasının ya da aktardığı
nüfusun değil, tüm Ada halklarının, 308 yıllık yönetimi boyunca
inançlarını, ekonomilerini ve kültürlerini özgürce yaşamalarına
ve bunları geliştirmelerine imkân sağlamıştır.
Ada’nın İngilizlere Devri
1856 yılında İngiltere, Fransa ve İtalya, Osmanlı İmparatorluğu yanında savaşa girmeye karar verirler. Rusya’ya karşı galip
geldiklerinde, 1856’da imzalanan Paris Antlaşması’yla Osmanlı
İmparatorluğu, Avrupa Devletler Hukuku’na dahil edilerek bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü de garanti altına alınmış olur.
Geride bıraktığımız yüzyıl, İngiltere ve Rusya’nın çatışmaları ile başlar. Rusya’nın ana hedefi İstanbul’dur. Boğazları almak
ve Akdeniz’e hâkim olmak istemektedir. İstekleri bununla da sınırlı değildir. Bunun yanında, Kafkasya üzerinden İskenderun ve
Basra körfezlerine inmeyi de hedefleri arasına almıştır. Rusya’nın
bu saldırgan istekleri karşısında, Osmanlı İmparatorluğu’nun güneyini önemli bölge olarak gören Birleşik Krallık, Rusya’nın bu
isteklerini gerçekleştirmemesi için, gözünü Kıbrıs Adası’na diker.
Tarih bir kez daha Akdeniz’in küçük adası Kıbrıs’ı sahneye çağırmaktadır.
Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na 24 Nisan 1877’de savaş ilan etmesi ve 2 yıl süren bu savaştan yenik çıkan Osmanlı
-14-
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İmparatorluğu’nun, büyük toprak kaybıyla çıkması Rusya’nın,
hayalleri konusunda büyük adımlar atmış olması anlamına
gelmektedir.
Kıbrıs üzerinde hesapları olan İngiltere, yeni bir girişim başlatır. 25 Mayıs 1878’de İngiltere, Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak
ister. Padişah ikna edilir. Taraflar 4 Haziran 1878’de devir için
iki maddelik antlaşmayı imzalarlar. Bu antlaşmaya göre, Kıbrıs
Adası’nın yönetiminin İngiltere’ye devredilmesine ve Osmanlı
İmparatorluğu’nun Ada üzerindeki mülkiyet haklarının devam
etmesine karar verilir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs Adası’ndaki 308 yıl süren
yönetimi, Sultan II. Abdülhamid’in antlaşmayı onaylayıp, ilgili
fermanı 12 Temmuz 1878 tarihinde imzalamasıyla sona ermiştir.
İngiliz İdaresi Dönemi
İngilizlerin Ada’ya gelmeleri, Kıbrıslı Rumların eski hayallerine yaklaşmaları anlamı taşımıştır. Yunanistan’ın da gayreti ile
Rumlar hayalleri olan Enosis’e, Kıbrıs Adası’nı anayurtları olan
Yunanistan’a bağlamaya, bir adım daha yaklaştıklarını düşünmeye başlarlar. Bunun en önemli ilk kanıtı, Ada’ya gelen İngiliz
Yüksek Komiseri’ni karşılayan Başpiskopos’un; İngiltere’nin Ege
adalarını verdiği gibi Kıbrıs Adası’nın da Yunanistan’a verilmesini beklediklerini iletmesi ve talep etmesidir.
Türkler Ada’nın Yunanistan’a verileceği endişesiyle İngiliz
idaresi ile sorunsuz iletişim ve ilişki kurup koloni yönetimine
destek oldukları halde, İngilizler reorganizasyon adı altında işbaşındaki Türkleri emekliye sevk edip yerlerine Rum memurları işe
alarak aslında ilk anlamda dini temelleri olan bir ayrıma başlarlar.
-15-
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Kaldı ki bu süreçte benzeri taraflı tutumlar, Ada’nın gelecekteki
tarihinde de süreklilik kazanacaktır. Bunun sonucunda ekonomik
sıkıntıya giren Kıbrıs Türk Halkı’nın veya o tarihlerde söylenen
ismi ile Müslüman Kıbrıs Halkı’nın bir kısmının Ada’dan ayrılarak Anadolu’ya göç etmesi, Ada’daki nüfus dengesinin Türkler aleyhine bozulmasına neden olur. Bu dengelerin bozulmasına
bir adım da Türkiye’de bir cumhuriyet kurulmasının ardından,
Türklere Misak-ı Milli sınırları içerisine dönmeleri için yapılan
çağrıdır. Böylece bu cumhuriyet sınırları dışında bırakılmış olan
Kıbrıs’ın ve Kıbrıslı Türklerin, söz konusu çağrı ile nüfus dengeleri oldukça bozulur.
Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına
geçmek isteyen Kıbrıslı Türklere süre tanınması üzerine, İngiliz
idaresinden memnun olmayan Kıbrıslı Türkler de Türkiye’ye göç
etmişlerdi.
Bu tutumlarla Ada’daki nüfus dengeleri, sürekli Türklerin
aleyhinde olmak üzere değişmişti. Kıbrıslı Rumlar, fiili bir yoğunluk olarak 1925’ten 1959’a kadar geçen dönem boyunca
Ada’nın Yunanistan’a bağlanması gerektiği konusunu gündemde tutup, bu konuda isyan gerçekleştirmişlerdir. Ancak Rumların
Enosis talepleri ilk kez 1907 yılında duyulmuştur. O yıl Birleşik
Krallık’tan Ada’ya gelen Sömürgeler Bakanlığı Müsteşarı Winston Churchill’e Rumlar, Enosis isteklerini içeren bir bildiri vermişlerdi. Özellikle 1925 yılından sonra giderek artan bu talebe
dayanak olarak, Enosis’in toplumlarına ait bir ideal olduğu tezini
ileri sürmekteydiler.
Rumlar vergi kanununu bahane ederek, tarihte Otuz Bir (Oktobriana) İsyanı diye de bilinen 21 Ekim 1931 tarihinde başlamış
ilk isyanlarını gerçekleştirirler, Vali Konağı’nı ateşe verirler. I.
-16-

