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KIBRIS BÜLTENİ (16 Eylül 2008)
Kıbrıs’ta Kapsamlı Müzakereler Başladı
Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakereleri 4 yıllık bir aradan sonra yeniden başlamış, Türk ve
Rum liderler BM gözetiminde bir araya gelmişlerdir. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali
Talat ile GKRY lideri Dimitris Hristofyas 3 Eylül’de kapsamlı müzakerelere ilişkin prosedürü
belirlemek üzere masaya oturmuş, müzakerelerin ilk ayağının gerçekleştiği 11 Eylül’de de
‘yönetim ve güç paylaşımı’na ilişkin konuları görüşmeye başlamışlardır.1 BM Genel Sekreteri
Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer müzakerelerin verimli geçtiğini ancak gidilecek
daha çok yol olduğunu ifade etmiştir. Downer, 18 Eylül’de yeniden bir araya gelecek olan
liderlerin yönetim ve güç paylaşımı konusunu ele almaya devam edeceklerini, sonrasında ise
mal-mülk konuları üzerinde görüşmeleri sürdüreceklerini sözlerine eklemiştir.2
Müzakerelerde ‘her konuda anlaşmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmayacağı’ ilkesinin
benimsendiği açıklanmıştır.3
Görüşmeler tarafların iyi niyetleri çerçevesinde devam etmekle beraber temel konulara ilişkin
anlaşmazlıklar sürmektedir. GKRY lideri Hristofyas 3 Eylül’de gerçekleşen görüşmenin
başında yaptığı konuşmada, 1977 yılında iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün kabul
edilmesiyle büyük bir taviz verildiğini ve Rumların söz konusu tavizden ileriye gitmeyeceğini
belirtmiştir. Hristofyas konfederasyon veya ‘bakir doğum’ aracılığıyla iki devletin yeni bir
ortaklığının kabul edilemeyeceğini ve federal çözümün iki toplumun ortaklığı şeklinde
olacağını ifade etmiştir.4 Hristofyas’ın ‘iki toplumlu, iki bölgeli’ federal çözümden beklentisi
“yenilenmiş bir ortaklık” çerçevesinde şekillenmekte, Türk tarafı ise ‘iki halkın siyasi eşitliği
ile iki kurucu devletin eşit statüsüne’ dayanan “yeni bir ortaklık” görüşünü
seslendirmektedir.5 Türk tarafı iki ayrı ‘halk’ ve bu halkların siyasi eşitliği üzerine vurgu
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yapmakta, Rum tarafı ise Kıbrıslıların oluşturduğu iki toplumlu, iki bölgeli ‘tek egemenlik’ ve
‘tek vatandaşlık’ içeren bir federal çözümü savunmaktadır.6 KKTC lideri Talat, Hrisofyas’ın
‘taviz verildiği’ yönündeki ifadelerini talihsizlik olarak değerlendirmiş, süreç içerisinde
esneklik göstermeden anlaşmanın mümkün olmayacağını belirtmiştir.
Anlaşmazlık noktalarından birini de Garanti ve İttifak Anlaşmaları oluşturmaktadır. Türk
tarafı Garanti ve İttifak Anlaşmaları’nın devam etmesi gerektiğini, uluslararası anlaşma olarak
tüm tarafların kabul etmesi halinde anlaşmanın değişebileceğini, aksi takdirde anlaşmanın
değişmeyeceği görüşünü vurgulamaktadır. Yaptığı konuşmada Talat, 1960 Garanti ve İttifak
Anlaşmaları’nın devamının bir anlaşmanın gerekli unsuru olduğuna dikkat çekmiş, bir tarafın
diğeri üzerinde yetki ileri sürmemesine ve gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye ile Yunanistan
arasında denge kurulmasına önem verdiklerini belirtmiştir.7 Rum tarafı ise, Garanti
Anlaşmaları’nın kaldırılmasını ve Türk askerinin Ada’dan ayrılmasını savunmaktadır.
Çözümün AB çerçevesinde olması gerektiğini savunan görüşe göre, AB üyesi bir ülkede AB
dışında başka bir garantiye ihtiyaç bulunmamaktadır.8 Rum tarafı Türkiye’nin AB üyeliği ve
yükümlülükleri üzerine vurgu yaparak Türkiye’den soruna ilişkin yapıcı bir tutum beklentisini
ifade ederken9, Talat AB’nin GKRY’nin tüm adayı temsilen üye olmasından sonra taraf
haline geldiğini belirtmektedir. Talat, AB üyesi olan GKRY’nin üye devletlerin desteğine
sahip olması ve AB’nin üyelerinin çıkarları lehinde hareket etmesiyle Kıbrıs meselesinde
olumlu rol oynayamayacağını ifade etmektedir.10
1974 sonrasında Türkiye’den Kıbrıs’a gelenlere ilişkin olarak, GKRY lideri Hristofyas 50 bin
kişiye kalma izni verilebileceğini, geri kalanının ise adayı terk etmesi gerektiğini
belirtmektedir.11 Türk tarafı ise, tüm KKTC vatandaşlarının mevcut statüde devam edeceğini
ve yeni bir anlaşmayla kurulacak devletin vatandaşlarını belirleyecek kriterlerin de söz
konusu vatandaşları kapsayacak şekilde oluşturulması gerektiğini savunmaktadır. Sorunun
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insan hakları boyutuna vurgu yapılarak, uzun süredir KKTC’nin vatandaşı olarak hayatlarını
sürdüren kişilerin zor kullanılarak başka bir ülkeye gönderilemeyeceği ifade edilmektedir.12
Son tahlilde tarafların çözüme yönelik olumlu adımlar attığını ancak temel konulardaki
anlaşmazlıkların sürdüğünü söylemek mümkündür. Adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme
ulaşılmasının önünde uzun ve zorlu bir süreç bulunmaktadır.
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