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Sunu§

Dogu Akdeniz Universitesi Kibris Araijtirmalari Merkezi’nin belirli 
araliklarla diizenledigi ve Q^uncusu 6 Kasim 2003’de ger^ekleijtirilen iz 
Birakmiij Kibnsli Turklcr Sempozyumu’nda, Kibns Tiirk toplumunun 
hukuk, ozgiirliik ve 9agda§ normlarla bulusma miicadelesinde emek veren 
Mehmet Zeka Bey, Fadil Niyazi Korkut, Osman Orek ve Nevzat 
Karagil’in ya^amlan, idealleri ve milli dava iipin vermi$ olduklari zorlu 
miicadeleleri 9e§itli yonlerden irdelenerek, gelecege i$ik tutabilmek 
umuduyla elinizdeki kitapta olurasuzle§tirilmi§tir.

Kitapta ver alan toplam 11 makale fah^masimn sayisal dagilimma 
bakildiginda, Mehmet Zeka Bey ile ilgili 4, Fadil Niyazi Korkut ile ilgili
3, Nevzat Karagil ile ilgili 2 ve Osman Orek’le ilgili 2 makale 
cali^masinm yer aldigi goriiliir.

Tufan Erhiirman “Hakim Zeka Bey’in Kibris Tiirk Toplumunun 
Modemle§mesine Katkilari” ba^likli 9ali$masmda, Zeka Bey’in Milli 
Kongre donemindeki moderale§me tjahijmalan, Kavanin Meclisi’ne aday 
olmasi irdelenirken, 1931-1948 yillari arasmda ozellikle Soz gazetesinde 
yayinlanan ve Kibns Turk toplumunun modernle§mesinde izlenmesi 
gereken yollar vurgulanmakta, kadm konusu, mahkemelerin 
?agda§la$masi, yoneticilerin demokratik yollarla i? basina getirilmesi ve 
egitim reformuna dikkat cekilmektedir.

Taner Erginel, “Hakim Zeka Bey’in Ba§arih Y as a m Oyktisii” ba§hkli 
bildirisinin ilk boliimunde, Zeka Bey’in yasamini alt ba§liklar halinde 
ozetlemekte; bildirinin ikinci boliimde Zeka Bey’in avukatlik yillannda 
admi duyurdugu iki davayi anlatmakta; bildirinin son bolumiinde ise 
Zeka Bey’in Avrupa Tnsan Haklari Mahkemesi’nde verdigi iki onemli 
karari irdelemektedir.

Orhart Zihtti Bilgehan, “Kibns’m Hukuk Tarihine Damgasim Vuran 
Hakim Mehmet Zekia (nam-i diger Zeka Bey)” bafhkli v'ali^masinda, 
once Zeka Bey’in miistesna ki^iligi hakkinda bilgiler vermekte, daha 
sonra ise Zeka Bey'in 1957 yilinda basima hazirladigi The Cyprus Law 
Reports. Digest o f  Cases by M. Zekia (Kibris igtihallari) adh kitaptan 
se^tigi dokuz davayi ozetleyerek, Zeka Bey’in yargilama konusundaki 
iistiin yetenegini ortaya koymaktadir.
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Aziz Altay ise “Tamdigim Zeka Bey” ba§lxkli bildirisinde, Zeka Bey’in 
gerek ozel ya§amina, gerekse meslek ya§amina ili§kin amlarim dile 
getirmekte, Zeka Bey’in Turk i§leri Komisyonu’nda ortaya koydugu 
ba§arili 9ali$malarina deginmektedir.

Niyazi Korkuf un “Babam Fadil Niyazi Korkut” ba§hkli makalesinde, 
Fadil Niyazi Korkut’un ya§amindaki onemli olaylara deginilmekte, ayrica 
ozel ya§armna ili§kin ayrmtilar verilmektedir.

Harid Fedai'nin “Kibris Turklerinin G09 Sorunu, Birlik Gazetesi ve 
Fadil Niyazi Bey” ba§likli £ali§masinda, ozellikle Fadil Niyazi Bey’in 
Birlik Gazetesi’nde yayinlanan yazilanna gondermelerde bulunularak go? 
nedenlerinin sosyal i9erikli boyutlarimn derinlemesine irdelendigi 
goriilmektedir.

Ali Nesim, “Avukat Fadil Niyazi Korkut: Sahibi ve Mudurii Oldugu 
Yanki Gazetesi” adli yalisjmasinda, Fadil Niyazi Korkut’un sanat^i 
ki^iligini yazmi§ oldugu 9e§itli oyunlara deginerek ortaya koyduktan 
sonra, Korkut’un KATAK’m sekreteri olarak Kibris Tiirk toplumunun 
sorunlanna ?are bulmak i9in verdigi 9abalara deginmekte ve Yanki 
Gazetesi’nde yayinlanmi§ oldugu gazete yazilarindan omekler 
sunmaktadir.

Necat Konuk, “Osman Orek ile tlgili Ortak Amlar” ba§likli gali^masinda, 
Orek’in 90cuklugundan ba§layarak yillar i9erisinde kendisi ile olan 
i^birligini, parti 9ali§malarim, Kibris Tiirk Federe Devleti’nin ilanina 
bagli olarak Orek’in 1975 Anayasa Komisyonu’nda yapmi§ oldugu 
nitelikli 9ah§malar yaninda, 1983 yilinda Kuzey Kibris Turk 
Cumhuriyeti’nin ilam ile meydana gelen geli?meleri bir am soyleminde 
ortaya koymaktadir.

ilker Nevzat, “Osman Orek ile ilgili Amlar” ba$likli 9ali§masinda, 
Osman Orek’in tahsil hayatim, avukatlik meslegine giri^ini, Kibris Turk 
Ticaret Odasi’m kurujunu, Dr. Fazil Kii9iik ile 9ah§masim, 1960 yilinda 
yapilan se9imlerde Lefkoja milletvekili olarak Kibris Cumhuriyeti’nin ilk 
Savunma Bakam olmasim, 1974 sonrasi devlet nezdinde almi? oldugu 
onemli gorevleri oncelleyerek, Orek’in elde etmi? oldugu ba^arilari 
anlatmaktadir.

Hakki Atun ise “Nevzat Karagil, Kibris ve Di§ Tiirkler” ba§hkli 
bildirisinde, Nevzat Karagil’in 9ocuklugundan ba§layan ya§am oykiisimu, 
ideallerini ve Kibris Turku’nun yam sira Bati Trakya ve Bulgar



Turklerinin bagimsizligi ifin vermis oldugu biiyiik sava§im ince 
aynntilarla ortaya koymaktadir.

Asint C'e/ebi, “Tanidigim Nevzat Karagil” adli bildirisinde, ozellikle 
Nevzat Karagil ile olan yakin dostlugu yamnda, Karagil’in Tiirkliik 
dunyasi 19m yapmi§ oldugu ozverili miicadele ve ideallerini tarihsel sure? 
baglaminda irdelemektedir.

Kitabin son boliimunde, Mehmet Zeka Bey, Fadil Niyazi Korkut,
Osman Orek ve Nevzat Karagil’in ya$amlarmdan kesitleri gosterir 
fotograflara yer verdik. Gefmi§ zamandan bize bakan bu dort degerli 
insammizi bu jekilde hayalimizde daha iyi canlandiracagimiza 
inamyorum.

Son soz olarak, bu kitabin ortaya fikmasmda biiyiik emegi geyen DAU- 
KAM 9ali§am Ay§en Dagli’ya ve sekreter Nihal Sakarya’ya ozverili 
9ah$malarindan dolayi i9ten te§ekkiirlerimi sunanm.

Niceliksel olarak kii9iik, ama niteliksel olarak anlamh olan bu kitap, 
ge9mi§le giiniimiiz arasmdaki ince ?izginin iyi algilanmasi yamnda. 
hukuk, bagimsizlik ve kimlik gibi degerlerin kolayca elde edilmedigini 
gelecek nesillere a9ikca gosterecektir.

Bu kitapta yer alan 'iz birakmiijlar’a ve digerlerine Tann’dan rahmet 
dileriz.

D09. Dr. Necdet OSAM 
Editor
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Kibris Ara§tirmalari Merkezi Ba§kam 
Prof. Dr. Ulker Vanci Osam’in A?ili§ Konu§masi

Say in Yiiksek Mahkeme Balkan 1, Sayin Rektor, Degerli Konuklar,

Dogu Akdeniz Universitesi Kibris Ara§tirmalan Merkezi’nin iki yilda bir 
gcr^'ekic^tirdigi Ufiincii iz Birakmi? Kibnsli Tiirkler Sempozyumu’nu 
aparken hepinizi saygi ve sevgiyle selamliyorum. Iki giin boyunca 
siirecek bu etkinligimize hepiniz ho§ geldiniz.

tz Birakmi§ Kibrisli Turkler Sempozyumu’nun ilki 1999 yilinda 
gerpekle?tirilmi§ olup, du^unce ve eserleri ile Tiirk fikir hayatini derinden 
etkilemi§ olan dunyaca iinlii bilim adami sosyolog Niyazi Berkes 
hakkinda idi. 2001 yilinda yapilan ikinci sempozyumun temasi ise, Kibris 
Tiirk toplumunda saglik alaninda iz birakmis u? tip adami idi: Dr. Hafiz 
Cemal Lokmanhekim, Mehmet Aziz Bey ve Dr. Alpay Kelami. Her iki 
sempozyumda sunulan bildirilerin kitapla$tinlarak ara§tirmacilarin ve 
ilgilenenlerin kullanimma sunuldugunu memnuniyetle belirtmek isterim.

Bu yilki sempozyumumuzun konusu ise hukuk alanmda yapmi§ 
olduklari paliijmalarla Kibris Tiirk toplumunda unutulmayacak izler 
birakmi§ olan dort degerli Kibnsh Tiirk... Dogum tarihlerine gore 
siralandmrsak, Nevzat Karagil, Mehmet Zeka Bey, Fadil Niyazi 
Korkut ve Osman Orek.

Bu isimler, Kibris Ara§tirmalan Merkezi’nin Dam§ma Kurulu 
toplantisina katilan iiyelerimizce belirlendi. Isim belirleme siirecinde 
izlenen olpiitii kisaea ammsatmak isterim: Ki§ilerin kendi alanlarmda (bu 
sempozyum ipin ‘hukuk’ alanmda) oncelikle uluslararasi ve ulusal 
boyutta hizmet yapmi$ olmalan, bu hizmetleriyle tamnmi§, bilinmi§ 
olmalari... isimler, onceki iz Birakmi§ Kibnsli Turkler 
Sempozyumlarmda oldugu gibi, $u anda bedenen aramizda olmayan, ama 
yapmifj olduklari hizmetlerle hala yajayan isimler arasindan sepildi. 
Onerilen bu isimler daha sonra Merkez’imizin Yonetim Kurulu 
tarafmdan da onaylandi. Boylece bu sempozyumun perpevesi 
belirlenmi§ti.

Bir sonraki adim, Sempozyum’un Diizenleme Kurulu’nu ve Bilim 
Kurulu’nu olu§turmakti. Bu amapla Dogu Akdeniz Universitesi Kibris 
Arasjtirmalari Merkezi olarak oncelikle Kuzey K ibns’taki hukuk 
kurumlariyla iletijime geptik. Yaptigimiz gorii§meler sonunda, Yiiksek 
Mahkeme Ba§kammiz Sayin Taner Erginel’in yam sira, Barolar Birligi 
ile Genp Hukukpular Demegi de sempozyumun organizasyonunda



bizimle birlikte 9ali$ma onerimizi kabul ettiler. Burada kendilerine ayn 
ayn i9ten te^ekkiirleriini sunanm.

Elbette bugiinkii toplantiyi ger9ekle§tirme 9abalarimizda sempozyumun 
ana isimleri Nevzat Karagil, M ehm et Zeka Bey, Fadil Niyazi K orkut 
ve Osman O rek ’in degerli aile iiyeleri de katkilarim bizlerden 
esirgemediler. Birka9 kere Merkez’imizde diizenledigimiz ‘sempozyuma 
hazirlik’ toplantilarina bizzat katilarak gerek goru§ ve onerileriyle, 
gerekse sagladiklari kaynaklarla ve fotograflarla bizlere yardimci oldular. 
Onlara da bu katki ve i§birliklerinden dolayi 90k te?ekkiir ediyorum.

Bu sempozyumun en onemli amaci, hukuk alamnda Kibris Tiirkii’ne 
uluslararasi ve ulusal boyutta biiyiik hizmetler sunmu§ olan bu dort 
degerli jahsiyeti bugiinkii gen9lere, ozellikle gen9 hukuk9ulara anlatmak 
ve tanitmaktir. Yakin tarihimizi bile animsamakta gu9liik 9eken zayif 
hafizamizi, bu tiir toplantilarla canlandirmak, taze tutmak en 90k 
gen9lerimiz i9in gereklidir. i9inde bulundugumuz giinlerin ve yannimizm 
dogru tanimlanmasi, ancak ge9mi§in iyi irdelenmesiyle miimkun olabilir.

Sozlerime son verirken, bu sempozyumun ger9ekle§mesine katki koyan 
herkese yeniden te§ekkur eder, sempozyumumuzun ba^arih ve verimli 
ge9mesi dilegiyle hepinize saygilar sunanm.



DAU Hukuk Fakiiltesi Dekani 
Prof. Dr. Turgut Turhan’in A?ili$ Konu§masi

Yiiksek Mahkeme’nin Saym Balkan 1, Saym Rektorum ve Rektor 
Yardimcilarim, “Iz birakmi§ hukuk^ulanmizm” saygideger aile 
temsilcileri ve degerli konuklar,

Kibris Ara§tirmalan Merkezi’nin du/enledigi “Iz Birakmi? Kibrisli 
Tiirkler 3. Sempozyumu”na ho^geldiniz der, hepinize saygilar sunanm. 
Malumlanniz oldugu iizere, Merkezimizce belirli araliklar dahilinde 
yapilmakta olan “iz Birakmi? Kibrisli Tiirkler” sempozyumlarmin 
3’iinciisii, hukuk alanmda iz birakmi§ olan dort Kibrisli Tiirk’iin, ilk 
isime gore alfabetik sirayla “Fadil Niyazi Korkut, Mehmet Zeka, Nevzat 
Karagil ve Osman Orek’in” izlerinin ele alinarak irdelenmesine 
ayrilrrusjlir. Bu vesileyle, bir hukuk9u ve DAU Hukuk Fakiiltesi Dekani 
olarak, bu toplantiyi “hukuk insanlanna hasreden” Merkez Yonetim 
Kurulu iiyelerine ve Merkez Baskam’na ozellikle tejekkiirlerimi sunanm.

Malumlanniz, “hak,” “hukuk” ve “adalet” kavramlan giinliik dilde 
hemen herkes tarafindan onlarca defa kullanilan, tekrarlanan 
kavramlardir. Bu kavramlar, yazili ve gorsel basm da dahil olmak iizere o 
kadar sik kullamlmaktadir ki, disandan bakildiginda, insanda, sanki biitiin 
hukuk^ular tarafindan ortak kabul gormii§ bir “hukuk” kavraminm var 
oldugu izlenimi dogmaktadir. En azindan hukukgn olmayanlar bunu 
boyle sanmaktadirlar! Oysa durum boyle degildir. Dogru olan §udur ki 
her hukukfunun meslegine esas aldigi, kendine gore degi^en bir hukuk 
tammi vardir. Diger bir ifadeyle, hukukun tanimi ve i§levi, omegin bu 
salonda bulunan her bir hukuk^uya gore degi§mektedir. Degi§meyen ise 
belki de hukuki’ularla hukukipu olmayanlann hukukun i§levine ilk baki^ta 
atfettikleri degerdir. Hukuk?u olmayanlar ister kanun, ister tiiziik, ister 
yonetmelikte yani kisaca “mevzuatta” yer alan bir norm’a siki sikiya 
bagli kalmakla “hukukun i^levini yerine getirdigine” inamrken; hukukgu 
olanlar, hukukun i§levinin, bir norm’a siki sikiya bagli kalmaktan 90k 
daha ote, 90k daha derin bir anlami oldugunun farkindadirlar.

Bir a9ili§ konu?masi oldugu i9in kisa siirmesi gereken bu konu§mamda, 
hukukun tanimi ve i§levi hakkindaki kendi gorii^lerimi dile getirerek 
sizlerin degerli vakitlerinizi alacak degilim. Benim soylemek istedigim 
§udur ki, anlami, kapsami ve i§levi her bir hukuk9uya gore degi§mesine 
ragmen, hukukun gelisjmesi ve 9agda§la§masi, her bir hukuk9u tarafindan 
kabul edilen daha objektif bir 9izgide ger9eklc$mi$tir. Kabaca, ana 
hatlariyla a9iklayacak olursak, toplum i9inde ahlaktan sonra olu§tugu
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kabul edilen hukuk once “rasyonelle§mi§ ve sistemle§mi§tir.”. 
Rasyonelle$en ve sistemlejen hukuk daha sonra “toplumsalIa$mi$tir.” 
Rasyonellefme, sistemle§me ve toplumsalla§mayi, hukukun 
“bilimselle$mesi” evresi izlemi§tir. Giiniimiizde ise, hukuka damgasini 
vuran geli$me, hukukun giderek bir yandan “milletlerarasila§ma,” diger 
yandan da “milletleriistii” bir nitelik kazanmasidir.

Belirtmek gerekir ki, ana hatlanyla ortaya koydugumuz hukukun bu 
“gelijme ve 9agda§la?ma” pizgisi her ulkede farkli ozellikler gostermi§tir. 
Ulkelerin sahip olduklari farkli tarihi, ekonomik ve sosyal ko^ullann 
farkli olu$u, bu geli$meyi bazi iilkelerde hizlandinrken, bazi tilkelerde de 
yava§latmi§tir. Bu anlamda aym cografyada yer aldigi halde bazi 
ulkelerin hukuku geli§mi§ ve 9agda§la§mi§ken, bazi ulkelerin hukuku ise 
heniiz bu a§amaya gelmemi§tir. Ancak unutmamak gerekir ki bir iilkenin 
hukukunun, daha dogrusu hukuk anlayi§inin “geli^mesi ve 
9agda§la§masi” da degi§ken bir kavramdir. Ekonomik ve teknolojik 
yonden diinyanin en geli§mi§ iilkesi oldugu halde, ozellikle Irak 
sava§indan sonra, ABD’nin hukuk anlayi§inm ne kadar pagda§ olarak 
kabul edilebilecegini de sormadan ge9emeyecegim.

Degerli konuklar, KKTC hukukuna bu baki§ a9isiyla bakildiginda, 
KKTC hukukunun, hukukun geli§me ve 9agda§la§ma 9izginin neresinde 
oldugunu soyleyebilmek benim ipin olduk9a gii9tur. Ku§kusuz ki bu 
guglugii doguran temel neden de, ulkenin once hepimizin bildigi tarihi 
ko§ullan ve ondan sonra da bu ko?ullara bagli olarak ortaya 9ikan 
ekonomik ve sosyolojik tablodur. Ancak §urasi bir ger9ektir ki KKTC 
hukukunun 9agda§ geli?im pizgisindeki yeri nerede olursa olsun, biraz 
sonra hayatlanm ve pah^malarmi ele alacagimiz dort iz birakan hukuk 
insani, bu ulkenin hukuk sisteminin gelijmesine ve bugiinkii modem 
Kibris Tiirk toplumunun §ekillenmesine 90k onemli katkilarda 
bulunmu§lardir. Bu katkilann bilimsel a9idan degerlendirilmesi ise, ancak 
yapilan bu tiir toplantilar sayesinde ortaya 9ikabilecektir.

Degerli konuklar, Kibris Tiirk toplumu, ya§anan bunca sicak 9ati§ma ve 
toplumu pevreleyen bunca belirsizlik, giivensizlik ve baskiya ragmen, 
400 yili a§kin bir siiredir, bu ada uzerinde sanattan tip’a, edebiyattan 
muhendislige, spordan hukuka kadar, insanligi ilgilendiren her alanda “iz 
birakan” pali^malar yapmaya devam etmektedir. Guniimuzde de 
mahkemeler pali^makta, davalar a9ilmakta, avukatlanmiz savunmalanm 
yapmakta, hakimlerimiz kararlanm vermekte, hukuk fakiiltelerinde 
egitim devam etmekte, hukukpularimiz yiiksek lisans ve doktora 
9ali§malari yapmaktadirlar. Bu anlamda, §u dakikalarda a9ili$mi 
yapmakta oldugumuz “iz Birakmi? Kibnsli Hukuk9ular” sempozyum, bu 
alanda yapilan ilk, fakat son toplanti olmayacaktir. Bundan belki 30, belki



50, belki 100 yil sonra 90k daha fazla “iz birakmi§ Kibrish hukukgir’nun 
tarti§ilacagi yoniindeki inancim tamdir.

Bu duygu ve du§uncelerle rahmetli Fadil Niyazi Korkut, Mehmet Zeka, 
Nevzat Karagil ve Osman Orek beyefendileri saygiyla anar, beni 
dinlemek liitfunda bulundugunuz i9in hepinize tcsekki'ir eder, saygilar 
sunanm.
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IVIehmet Z eka B ey  
(1903-1984)

Bladanisyo (Balaian) koyiinde diinyaya geldi. Ilkokul ve ortaokul 
ogrenimini Galatya’da (Mehmeteik), lise ogrenimini Lefkoja’da yapti. 
Ingiliz Okulu’ndan mezun olan Mehmet Zeka, istanbul Hukuk 
Fakilltesi’ni bitirdikten sonra Londra’da Middle Temple Inn of Court’tan 
Barrister-at-Law unvamm aldi. 1930’lu yillarda siyasetle ugrajmaya 
ba.'jlayan Mehmet Zeka, Kavanin (Yasama) Meclisi’ne iiye sefildi. Kaza 
Mahkemesi Hakimligi’ne tayin olan ve 1952’de Yiiksek Mahkeme 
Hakimligine terfi eden Mehmet Zeka, 1961 yilmda Strazburg’da Avrupa 
insan Haklari Mahkemesine iiye se^ildi. Mehmet Zeka,1964 yilmdan 
itibaren Ba§hakim olarak hizmet vermi?; 1984’e kadar insan Haklari 
Mahkemesi Yargi5hgma devam etmi§tir.





Hakim Zeka Bey’in Kibris Tiirk Toplumunun 
ModernIe§mesine Katkilan

Tufan ERHURMAN* 

Giri§
Hakim Zeka Bey’in Kibris Turk toplumunun modemle§mesine yonelik 
yapmi? oldugu katkilari belirleyebilmek i9in, oncelikle Zeka Bey’in 
toplumda, kamusal yajamda yerini almaya ba?ladigi donemin tarihsel 
koijullarini ammsamak gerekir.

Kibris adasimn 1878 yilinda Osmanlilar tarafindan ingiltere’ye kiraya 
verilmesine kar?m, ada Tiirkleri Lozan Antla§masi’nm imzalandigi 1924 
yilina kadar adanm yeniden Osmanlilara devredilecegi umuduyla 
yasami^lardir. Lozan Antla§masi’nm imzalanmasiyla, 1925 yilinda ada 
bir Ta? Kolonisi haline gelip, ingiltere’nin ada iizerindeki egemenligi 
hukuken netlik kazandiktan sonra, Kibris Tiirk toplumu i?in yeni bir 
donem ba$lar. Bu donemde toplumun kar§isinda bulunan iki segenekten 
biri, Lozan Antla§masi’nm 21. maddesindeki seyme hakkmdan 
yararlanarak Tiirk vatandajliginda kalmak ve Tiirkiye’ye gop etmek, 
digeri ise ingiliz egemenligi altinda adada var olmamn ko§ullanni 
yaratmaktir. Nitekim, bu iki segenekten birincisini sefenler Lozan’dan 
sonra hizla Tiirkiye’ye gof etmeye ba^larlar1. Kimileri aradiklarim bulup 
oraya yerle§irler, kimileri ise hayal kinkligi ya^ayarak geri donerler2. 
Ancak geride kalanlann durumu da pek i? agici degildir. Yillarca 
cihanijiimul Osmanli imparatorlugu’nun adadaki uzantisi olarak ya§ayan 
ve adadaki yonetici ziimrc i^erisinde yer alan toplum, artik soz konusu 
yonetici konumundan uzakla§mi§, sayisal olarak azinliga dii§mii§tiir. 
Diger bir anlatimla, adadaki Tiirkler bir ba$ka cihan§iimul imparatorlugun 
somiirgesi haline geldiginden, merkez olarak kabul ettigi ve geli§im 
yoniinii bu noktadan belirledigi istanbul’la baglantismi yitirmi$tir. Hiy 
ku§kusuz bu durum adadaki Tiirkler ii;in 90k zor bir durum te§kil 
etmekteydi.

Bu arada adadaki gelifjineler, uzun bir siiredir modemle§me hareketinin 
sancilarim fekmekte olan Osmanli imparatorlugu topraklannda da bu 
modemle§me hareketinin Tiirkiye Cumhuriyeti ulus-devleti onciilugiinde 
yeni bir dinamizm kazandigi bir devreye rastlamaktadir. Oysa bu devre, 
Kibris Tiirk toplumunun diger iilkelerdeki ulus-devlet olu§umu, 
modemle§me ya da anti-somiirgeci miicadele deneyimlerini gundemine 
alabilecegi bir devre degildir. Yillarca Osmanli imparatorlugu’nun 
<r'cvresindeki bir uzanti olarak ya§ayan topluluk, adanm el degi§tirmesiyle

* Yrd. D09 Dr.. D ogu A kdeniz Universitesi, Hukuk Fakiiltesi Ogretim Uyesi
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merkezden kopmak zorunda kalmi§; gopii tercih edip hayal kmkligina 
ugrayanlarla, gopmeyi tercih etmeyenler, bu toplulugu bir toplum haline 
getirmenin yollarim aramaya ba§lami?lardir. Dogal olarak, bu paba Kibris 
Tiirklerinin biitiin enerjisini alip gotiirmekteydi.

Nitekim, 1878’den Lozan Antla§masi’na ve oradan da 1930’larm 
bajlanna uzanan yillarda, toplum ada iizerinde var olabilmenin sava§mi 
vermekle yetinmi§; bu pabamn otesine gepip modemle§meyi, anti- 
somurgeci bir miicadeleye giri?meyi ya da kendi ulus-devletini kurmayi 
herhangi bir bipimde giindemine alamami^tir. Buna kar§in, ozellikle 1923 
yilinda Tiirkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasinm ardindan, toplum 
yenilmi^lik psikolojisini biraz olsun iizerinden atar gibi olmu§; bu 
geli§me yeni bir devingenligi de beraberinde getirmi^tir. Bu devingenlik, 
soz konusu donemde ozellikle Tiirkiye’de ve ingiltere’de yiiksek tahsil 
yaptiktan sonra geri don up mesleklerini K ibns’ta icra etmeye ba§layan 
yeni aydinlarin katkilariyla daha da ivme kazanmi$tir. Boylece Kibris 
Tiirkleri bir yandan ada iizerinde bir toplum olarak tutunma pabalarim 
artirmanin yam sira, modemle§meyi de giindemlerine almi^lardir.

Zeka Bey i§te bu donemde, Kibris Turk toplumunun yeni olu§maya 
ba?layan kamu ya§aminda son derece parlak genp bir hukukpu olarak 
yerini almi§, Kibris Tiirk toplumunun modemle§mesine onciiliik etmi§ 
onemli simalardan biridir.

Bu pali^mada, Zeka Bey’in Kibris Tiirk toplumunun modemle§mesine 
yaptigi katkilar, 1931 Milli Kongre donemi, 1931-1948 arasi donem ve 
1948 Tiirk t^leri Komisyonu donemi olmak iizere tip ba§lik altinda ele 
alinacaktir.

I. 1931 Milli Kongre Donemi

1. M illi K ongre ve Zeka Bey
1 Mayis 1931 tarihinde, Necati Ozkan’in pagrisi iizerine3, Ozkan’in 
evinde toplanan Milli Kongre, Evkafpilarin uzun suren ve 1930 sepimleri 
sonucu Kavanin Meclisi’nde sona eren iktidarmm artik dii§iinsel diizeyde 
de sona erme siirecine girdiginin habercisidir. 1930 sepimlerini kazanan 
ve Kongre’nin de onciiliigiinu yapan “Halkpilar,” yepyeni bir toplum 
projesiyle ortaya pikarlar ve toplumun artik iyice netle§meye ba^layan 
modernle^me arzusunu orgiitlii bir yapi perpevesinde apikpa ortaya 
koyarlar. Birpok ba§ka toplumda oldugu gibi, Kibris Tiirk toplumunda da 
modemle§menin dnculugiinu milliyetpi bir akim ustlenir ve en onemli 
tarihsel giri§imini Milli Kongre’yle gerpekle§tirir. Bu giri§im, yukanda 
apiklanmaya pah$ilan donemsel ozelliklerin ciddi etkisiyle, bir ulus- 
devletin kurulmasini hedefleyen milliyetpi bir hareket goriinumune hipbir
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zaman biiriinmez. Temel ama?, Ingiliz Somiirge Yonetimi altinda 
yajamakta olan iki biiyiik cemaatten biri olan Kibris Tiirk cemaatinin, 
milli kimlige sahip, modem bir toplum seviyesine yiikseltilmesidir. l§te, 
1931 tarihli Milli Kongre’de ahnan kararlara bu noktadan bakmak 
gerekir.

Zeka Bey, Milli Kongre’ye katilanlar arasindaki en onemli tarihsel 
simalardan biridir. Daha bir yil once, pek de beklenmedik bir bi^imde, 
Evkaf9ilarin gii^lii isimlerinden Mahmut Celaleddin Bey’e kar§i aday 
oldugu sepimde, Celaleddin Bey’in se^imden fekilmesi sonucunda, 
Magusa-iskele bolgesi mebusu olarak Kavanin Meelisi'ne giren Zeka 
Bey, Kongre’nin sonunda da Heyet-i Merkeziye iiyeleri4 arasmda yer alir. 
Ancak, Zeka Bey’in tarihsel onemi, Kavanin Meelisi’ne ya da Heyet-i 
Merkeziye’ye segilmekten 90k, bu onemli a§amalarda olusturulmakta 
olan yeni toplum projesine koydugu fikri katkida ve bu katkmin yillar 
i9erisinde diren9le surdiiriilmesinde yatar. Nitekim, daha 1931 yilinda 
Milli Kongre’de alman 119 onemli karann hukuksal bir zemine 
oturtulmasi, Zeka Bey’in sabirli ve diren9li 9abalan sonucunda, tam 18 
yil sonra, Zeka Bey’in onciiliigiindeki Tiirk I§leri Komisyonu’nun 
hazirladigi rapor aracihgiyla ger9ekle§ir. Ashnda Milli Kongre’de alman 
kararlar, 1949 tarihli raporda hukuki yansimasim bulacak olan, Kibris 
Tiirklerinin uzun modernle^me yumyii^iinun ba^langu? noktasim i§aretler.

Milli Kongre’yle Tiirk t^leri Komisyonu arasindaki ili^kiyi 891k bir 
bi9imde goriip anlayabilmek i9in, Kongre’de alman kararlardan ozellikle 
ti9iine daha yakindan bakmak gerekir. Bu kararlardan ilk ikisi, Kibrisli 
Tiirklerin kendilerini yonetenleri se9imle belirleme arzusunun ifadesidir. 
Bu donemde ingiliz somiirge idaresi altinda ya^amakta olan Kibns 
Tiirklerinin kendilerini yonetecek ki§ilerin tamamini dogrudan dogruya 
se9imle belirlemeleri miimkiin degildir. Olkenin kayitsiz §artsiz hakimi 
somiirge idaresi valisidir. Buna kar§m, iilkenin sinirli yetkili yasama 
orgam olan Kavanin Meclisi’nde, Ingiliz ve Rum iiyeler yaninda, U9 Tiirk 
iiye yer almakta ve bu u9 iiye, sayisal anlamda 90gunlukta olan Rum 
uyelerin tahakktimiinden korunmak amaciyla, 90gunlukla Ingiliz iiyelerle 
birlikte hareket etmek zorunda kalmaktadir6. Bu arada, toplumun sahip 
oldugu tek ciddi mal varligi Evkaf mallaridir. Bunlann yonetimi Evkaf 
Idaresi’nin elindedir. Bir de, toplumun dini liderligini yapacak olan 
miiftiiliik makami vardir ki, bu makam da o donemde toplumun kamusal 
ya?aminda var olan i'19 ciddi iktidar odagindan biri olarak goriinmektedir7. 
I§te Kibrisli Tiirkler, Milli Kongre’de aldiklari kararlar aracihgiyla, 
Kavanin Meclisi iiyeligi di§inda kalan diger iki iktidar odaginda gorev 
yapacak olan kimileri de sc9imle belirleme hakkim talep ederler. Bu talep, 
donemin ko§ullari itibariyle hi^bir bi9imde ayn bir devlete sahip olmasi 
miimkiin goilinmeyen toplumun, kendi toplumsal iradesini kendi
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yoneticilerinin tamammm sepimine yansitmak konusundaki istekliligini 
gosterir. Toplum bu talebiyle, turn modem toplumlann sahip olduklari bir 
yetkinin kendisine de tanmmasi geregini apik bir bipimde dile getirmi§ 
olur.

Upiincii karar da, yine modem devletlerin sahip oldugu kurumsal bir 
yapimn Tiirk toplumu ipin de geperli kilmmasi yoniindeki bir talebi dile 
getirmekteydi. Buna gore, §er’i mahkeme hakimleri Evkaf m niifuzu 
altinda olmaktan kurtanlmah ve bagimsiz karar alabilmeleri ipin 
iicretlerinin Evkaf in biitpesinden degil, genel butpedcn odenmesi 
saglanmaliydi. Bu noktada Evkaf in iktidarimn kirilmasi yoniindeki 
hamlelerin, tarihsel olarak, o sirada butvin dvinyada hizmi artirmi§ olan 
modern le$me akiminm gerekleriyle ortu§mekte olduguna da dikkat 
pekilmelidir. Tiim modem devlet yapilan ipin geperli olan, yargmin, 
yasamadan ve ozellikle yurutmeden bagimsizla^tirilmasi ve yasama 
organi iiyeleri yamnda yiiriitme organi iiyelerinin de sepimle belirlenmesi 
ilkeleri, tngiliz somurge idaresi altinda ya§amakta olan ve ipinde 
bulundugu ozel ko§ullar nedeniyle anti-somiirgeci bir miicadele yiiriitme 
giicunii kendinde bulamayan Kibris Tiirk halki tarafindan giindeme 
getirilmekte olan taleplerdi.

2. M illi K on gre’y e  Gosterilen Tepkiler
Milli Kongre’ye gosterilen tepkiler de, Kongre’nin niteligini ve Kibris 
Tiirk toplumunda yaratmakta oldugu degi^imi daha iyi anlayabilmek 
apismdan bize i§ik tutmaktadir. Somurge idaresi, 15 Mayis 1931 tarihli 
Soz Gazetesi’nde yer alan apiklamasinda8 Kongre’yi ve aldigi kararlan 
tanimadigim apikpa ortaya koyar. Evkafpilarin kontrolundeki Hakikat 
Gazetesi’nin tepkisi ise, somurge idaresininkinden bile daha sert olur. 
Hakikat Gazetesi’nde konuyla ilgili olarak yayinlanan yazida, Kongre 
§oyle degerlendirilir: “Goriiliiyor ki mesele, yalniz latife gibi telakki 
edilmekten pek uzaktir. Bu gibi hareketler, bu memlekette hiikiimetten 
ba§ka istinadgahi olmayan islam ekalliyetini vahim akibetlere siiriiklemek 
istidadmi gosteriyor.” Hakikat Gazetesi, Kibris Tiirk kimligi yerine, o 
giine kadar somurge idaresinin de tercih ettigi Islam kimligini one 
pikarmayi tercih ederek, Kibris’taki islam toplumunun sayisal olarak 
azinhkta bulundugunu, o nedenle ada iizerinde var olmaya devam 
edebilmesi ipin yegane dayanagmin somurge idaresi olabilecegini 
vurgular. Kibnsli Turklerin onde gelenlerinin, 1878-1930 yillan arasinda 
ada iizerinde varliklanm siirdiirebilmek ipin septikleri yol da esasen 
budur. Bu kifiler, ada iizerindeki somurge idaresinin sadik hizmetkarlari 
olarak, pogunlukta olan Rum toplumu karjisinda kendilerine korunakh 
bir alan yaratmi^lar ve uzun yillar bu pozisyondan ciddi bipimde
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nemalanmi$lardir. Boyle bir pozisyon, Osmanli imparatorlugu’nun fokii^ 
i<r'inde bulundugu ve Tiirkiye Cumhuriyeti’nin kurulu§ sancilan ^ektigi 
donemde, toplumun onde gelenlerine, toplumun varhgmi korumak i^in 
yegane ^oziim gibi g6riinmii§ ve bu anlayi§ ingiliz efendilerin biiyiik 
ho§goriisu ve lltifatlariyla kar^ilanmi^tir. Oysa adada artik yepyeni bir 
nesil, bir anlamda yeni bir entelijensiya vardir. Bu yeni aydmlar, Kibris 
Tiirk toplumunun, diinyadaki cereyanlara ko§ut bir bi<?imde yeni bir 
ulusai kimlik olu§;tiirmasimn ve bu kimlik aracihgiyla diinyadaki diger 
modem toplumlar arasindaki yerini almasmin zamanimn gelmi? oldugu 
kanaatindedirler. Kaldi ki kurulu? a§amasindaki sancih donemi yava§ 
yava§ geride birakmakta olan Tiirkiye Cumhuriyeti, artik 1800’lerin 
sonundaki Osmanli imparatorluguna oranla 90k daha fazla giiven 
vermekte ve Kibris Tiirk toplumunun sirtini yeniden dayayabilecegi bir 
gii9 haline gelmektedir. Dolayisiyla, aslinda Milli Kongre’yi diizenleyen 
genf modemle§mecilerle Evkafgilar arasindaki gatiijina, temelde, 
toplumun varhgmi siirdiirebilmesi i<pin farkh foziim yollan9, farkli 
hamiler ve bunlara bagli olarak farkh kimlikler belirleyen iki kesim 
arasindaki iktidar kavgasinm bir yansimasidir. Bu 9ati$manm temelinde. 
toplumun yegane ciddi mal varligi olan Evkaf mallarinm idare bifimine 
iliskin gorii§ aynhklarmin yatiyor olmasi ise lii^bir bi^imde sa$irtici 
degildir.

II. 1931-1948 A rasi Donem

Milli Kongre giri$imi, en ciddi darbeyi Rumlarm 1931 isyamndan yer. Bu 
isyanin ardmdan, somiirge idaresi adadaki siyasi faaliyetlere ciddi 
kisitlamalar getinneye ve bu kisitlamalari yalmzca Rum toplumuna degil, 
Tiirk toplumuna da yansitmaya ba$lar. Bu donemde her tiirlii siyasi 
faaliyet yasaklanir, Kavanin Meclisi’nin faaliyetleri durdurulur ve 
Kavanin’in yerine, bir oncekine oranla daha da yetkisiz bir organ olan 
Me^veret Meclisi kurulur. Me§veret Meclisi’ndeki tek Tiirk. iiye Zeka 
Bey’dir.10

1931-1948 yillan arasindaki donem, Kibris Tiirk modemle$mesinin 
fikri onciilerinden Zeka Bey ifin adeta bir kulugka donemi i§levi goriir. 
Toplumun siyasi yonden modernle^tirilmesine yonelik olarak onceden 
olusturulmaya ba$!ami§ olan fikirler, kiilturel alanda ve gunliik ya§amda 
modemle^meye ili§kin fikirlerle de desteklenerek geli^tirilir ve 
gazetelerde yaymlanan yazilarla Kibris Tiirk kamuoyuyla paylajihr. Zeka 
Bey’in, bu donemde, ozellikle 1933 yilinda Soz Gazetesi’nde ard arda 
yayinladigi dort yazi, Kibris Tiirk toplumunun modernle$me hareketine 
bagli olarak geldigi noktadan sonra izlenecek yolu net bir bi<;imde
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gorebilmesi bakimindan biiyiik onem ta$ir. Aydin hukukpunun, soz 
konusu yazilarinda, once toplumun hukukunu modernlc^tirmek, ardmdan 
da, modem le$en hukuk aracihgiyla toplumu modemleijtirmeye giri§mek 
gerektigini fikirsel baglamda ortaya koymasi son derece dikkat pekicidir. 
Bu fikirsel ugra§, 1931 yilmda Milli Kongre’yle hayata gepirilmeye 
ba§layan yeni toplum projesinin 1948 yilina kadarki bolumiinii aydinlatan 
temel ilkeleri kavramsal yakla§imlarla tek tek ortaya koyar.

Bu yazilardan birincisi, 9 Mart 1933 tarihli Soz Gazetesi’nde yer alan 
ve kadinlarla erkeklerin miras hisseleri arasindaki ejitsizligin ortadan 
kaldmlmasi gerektigini anlatan yazidir.11 Zeka Bey, bu yazida, kadinlarla 
erkeklerin miras hisseleri arasinda e§itsizligin “muasir ve medeni hipbir 
devletin” miras kanununda olmadigim vurgulamakta ve boyle bir 
diizenlemenin modern le^mek konusundaki iradesini apikpa ortaya 
koymu§ olan Kibris Ttirk toplumu ipin de gerekli olduguna ijaret 
etmektedir. Zeka Bey, modemle§meyi yalmzca siyasi hayatla ilgili bir 
proje olarak algilamadigini; 1931 yilinda Milli Kongre’yle ba§layan 
hareketin, sadece toplum iperisindeki iktidar odaklarimn payla§ilmasina 
dayali bir girijim olmadigim; ve yeni hareketin hedefinin, ba§ta siyasi 
ya§am olmak tizere, toplum ya§aminm her alanmda modemle§me 
oldugunu bu yaziyla gosterir. Zeka Bey’in yazisinda ortaya koydugu, 
“muasir ve medeni” devletlerde oldugu gibi modernle^meye biitunciil bir 
bipimde bakan bir goziin geli§tirdigi yakla§imdir.

Zeka Bey’in, 1933 yilmda yazdigi bu yaziyla dile getirdigi gorii^ler ve 
ortaya koydugu talepler, 1945 yilinda yiiriirluge giren Vasiyet ve Veraset 
Kanunu’nda yerini bulur. Bu, Zeka Bey’in ileri goriijlii olmasmin 
otesinde, ortaya koydugu du§iinceleri takip eden, sabirli ve direnpli bir 
hukukpunun kendi toplumunu hukuk aracihgiyla modernle^tirmc 
giri^iminde kat ettigi yola da i§aret eder.

Konuyla ilgili ikinci yazi, 16 Mart 1933 tarihli Soz Gazetesi’nde 
yayinlanmi§tir12. Zeka Bey, bu yazisinda oncelikle kimlik meselesi 
iizerinde durmakta ve diinya miisliimanlariyla Kibns Tiirkleri arasindaki 
tek benzerligin ayni dine inanmalari oldugunu vurgulamaktadir. Burada 
amap, oncelikle, somurge idaresi altinda ya§ayan “Islam cemaati” 
kimligini reddetmek ve bunun yerine, modem toplumlarda oldugu gibi, 
ulus esasina dayanan yeni bir kimligi, “Kibnsli Tiirk” kimligini one 
pikarmaktir.13 Ancak, hukukpu vasfi her zaman on planda olan Zeka Bey, 
ayni yazisinda kimlik tasanmini Kibnsli Tiirklerin tabi olacaklan hukuk 
sisteminin belirlenmesinde kullamlacak bir arap olarak goriir. Bu 
noktadan hareketle Zeka Bey, biiyiik olptide Avrupa iilkelerinden yapilan 
iktibaslarla modemle§tirilen yeni Tiirk Hukuku’nun, Kibns Turk 
toplumunun hukukunun olu§turulmasinda esas alinmasi geregini 
vurgular. Madem ki karjimizda herhangi bir islam cemaati degil, islam
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dinine inanan Kibns Turk Cemaati vardir; onun hukukunun da diger 
islam iilkelerindeki §er’i hukuk degil, diger Ttirklerin ya$amakta oldugu 
Tiirkiye’de yiiriirliikte olan, Avrupa iilkelerinden iktibas cdilmis modem 
hukuk olmasi son derece dogaldir. Bu yolla, Zeka Bey, toplumun 
modemle$tirilmesinde arap olarak kullamlacak hukukun kaynaginm 
nerede aranmasi gerektigine de i§aret etmi§ olur.

Zeka Bey, ayni yazida, belli bir ya§tan once evlenmeyi ve evlenenin 
rizasi alinmadan vekaletle evlendirme kurumunu da ele§tirir. Burada 
biitun amap, ozellikle Aile Hukuku alanmdaki diizenlemeleri tarti^maya 
aparak, kadin haklan konusundaki eksiklikleri gundeme getirmek ve 
ilgiyi kadimn toplum ya^amindaki konumunun giiplendirilmesi ipin 
yapilmasi gereken degi^ikliklerde yogunla§tirmaktir. Zeka Bey, bu 
donemdeki yazilannda, ozellikle kadm haklarina verdigi onemi 
vurgulamakta, gerpek anlamda modem bir toplumun kadmla erkegin 
konumunu ejitlemeden gerpekle^tirilemeyecegini pok net bir bipimde 
kavrami? oldugunu en apik $ekilde ortaya koymaktadir. 1933 yilinda 
yazilmi§ olan bu yazilarda sergilenen yakla$im, devleti olmayan, somurge 
idaresi altinda ya^ayan ve yok olma tehlikesinden yeni yeni kurtulmaya 
has I ay an bir toplumun oncii aydmlarinm, soz konusu donemde hiikum 
siirmekte olan yenilikpi yakla$imlara ne kadar ko§ut anlayi^lara sahip 
oldugunu gostermesi bakimindan son derece dikkat pekicidir.

Zeka Bey’in konuyla ilgili upuncii yazisi, 23 Mart 1933 tarihli Soz 
Gazetesi’nde yayinlanir14. Zeka Bey, bu yazisinda, $er’i mahkemelerin 
bir an once kaldinlmasi gerektigini belirttikten sonra, “asri” bir hukuk 
sisteminden soz edebilmemiz ipin, aleniyet (apiklik) ve ongoriilebilirlik 
ilkelerinin oneminin altini pizer. Zeka Bey, bu konudaki goriijlerini “Bir 
cemaatin ahval-i §ahsiyesini tanzim eden kanunlar sarih, muayyen ve 
§tipheden azade olmali ve bir kimse, bir muamele veya miinasebete 
girmezden evvel, ona terettip edecek hukmtin ne oldugunu gorebilmeli 
veya ogrenebilmelidir. Asri kanunlarm hedefi budur” diyerek dile getirir. 
Zeka Bey bu noktadan hareketle. modem hukuk sistemlerinde 
uygulanacak mevzuatm dagimk olmamasinm, ongoriilebilirlik ve apiklik 
ilkelerinin ya^ama gepirilmesinin onemini vurgularken, K ibns’ta ^er’i 
mahkemelerin kaldirilmamasi dummunda, bu ilkelerin hayata gepmesinin 
miimkim olamayacagini dile getirmektedir.

Konuyla ilgili son yazi, 30 Mart 1933 tarihli Soz Gazetesi’nde 
yayinlanir15. Bu yazi adeta Tiirk t^leri Komisyonu’nun kurulu^unu 15 yil 
onceden miijdeliyor gibidir. Zeka Bey, Turk I§leri Komisyonu’na ili^kin 
ilk iijareti “Tesirli ve §umullii tedbirler ve kararlar ancak biitiin adanm 
temsil edildigi bir heyet veya kongre tarafindan almabilir. Hiikumet 
inaksadunizin samimiyetine ve oyle bir te§ekkuliin luzumuna kani ise, 
cemaatimizin toplanmasma ve dertleserek kararlar ittihaz etmesine tirsat

7



Tufan ERHURM AN

vermelidir” tiimcesiyle vermektedir. Nitekim, bundan tam 15 yil sonra, 
Zeka Bey’in ba§kanhgmda olu§turulan Turk I§leri Komisyonu, 30 Mart 
1933 tarihinde yaymlanan yazidaki ongoriileri yapmi^tir. Komisyon, koy 
koy gezerek, kahvehanelerde halkin gorii§lerini dinleyerek ve halka yeni 
kanun tasanlarini anlatarak, bugiinkii kanun koyuculara omek te§kil 
edecek biijimde, aylarca siiren titiz bir gali^ma sonucunda raporunu 
hazirlami§tir.

III. Tiirk lijlcri Komisyonu Donemi

Milli Kongre’nin diizenlendigi 1931 yihndan 1940’h yillann ba§lanna 
kadar olan donem 16 bir yandan somiirge idaresinin Rumlann 1931 
isyanmin ardmdan aldigi siki tedbirler ve siyasal ya§ama getirdigi 
kisitlamalar, diger yandan da II. Diinya Sava§i’nm tiim diinyada yarattigi 
buhran nedeniyle olduk9a duragan ge?er. Zeka Bey bu donemi, daha 50k 
gazete yazilan aracihgiyla, Kibns Tiirk modernle^me hareketinin temel 
ilke ve talepleri konusunda kamuoyunda fikri bir birikim yaratma 
fabalanyla ge9irir. Bu donem bir anlamda, Kibrisli Tiirklerin taleplerini 
hukuki metinlere dokecekleri doneme yonelik kulu9ka devresi olarak 
nitelendirilebilir. 1948’den sonra yapilmaya ba§lanan tiim mevzuat 
degi§ikliklerinin fikri temelleri bu donemde atilir. Siyasi ya§amin, siyasi 
yasaklann yogun olarak ya§andigi 1931-1942 yillan arasindaki doneme 
gore normallejmenin hissedildigi 1942-1948 yillan arasindaki donemde 
Kibrisli Tiirkler, hiz kazanan orgiitsel gah^malari aracihgiyla, toplumun 
modemle§mesine ili§kin taleplerini yogun bir bi9imde giindeme 
getirmeye ba?larlar. Nitekim, 29.12.1946 tarihinde, KATAK, Kibris Milli 
Halk Partisi, Kibris Tiirk (^'iftgiler Birligi ve Kibns Tiirk I^ ile r  Birligi’nin 
katilimiyla, KATAK binasinda yapilan toplantida alman kararlara 
bakildigmda17, iki yil sonra Zeka Bey'in ba§kanligmda olu§turulan Tiirk 
I§leri Komisyonu’nun hazirlayacagi raporun siyasi temellerinin bu 
toplantida atilmi§ oldugu 891k bir bi9imde gorulebilir.

Kibrisli Tiirklerin tarihinde bir ba§ka onemli sima olan ve uzunca bir 
donem toplum liderligini elinde bulunduran Evkaf Murahhasi Sir Miinir, 
1948 yilinda emekliye aynlir.18 Sir Miinir’in emekliye aynlmasi, Kibns 
Tiirk toplumunun tarihinde bir devrin kapanmi§ oldugunun fiziksel 
i§aretidir. Artik Kibrisli Tiirkler, yeni onderleri onciiliigiinde19, o giine 
kadar yaptiklan hazirliklan ya$ama ge9irebilecek ve toplumsal yapilanm 
modemle§tirecek hamleleri yapabilecek siyasal ortama sahiptirler. 
Nitekim Somiirge Valisi, Sir Miinir’in gorevden aynlmasmin hemen 
ardmdan, 11 Haziran 1948 tarihinde Resmi Gazete’de yaymlanan 
emimamesiyle, Tiirk Ijleri Komisyonu’nu kurar.20 Komisyonun ba§kam
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Zeka Bey’dir. Komisyon, kurulur kurulmaz ?ali§malanna 90k hizli bir 
bicimde ba§lar ve 9ah§malan esnasmda halkm katilimini saglamak i^in 
90k biiyiik faba harcar. Ada 9apinda herkese a9ik toplantilar diizenlenir. 
Toplantilar oncesinde tiim koylere, tarti^ilacak konulara iliijkin bro§iirler 
ve davetiyeler gonderilir.21 Daha once de vurgulandigi gibi, halkin kanun 
yapma siirecine katilimini saglamayi hedefleyen bu 9abalar, 
giinumiizdeki kanun yapma siire9lerine bile omek olu^turacak 
niteliktedir.22 Zeka Bey, komisyonun demokratik yontemlerle 9ah§masma 
90k ozel bir onem verdiginden, ilk toplantida, Valinin a9ili§ 
konu§masindan sonra yaptigi cevabi konu§mada, bu konunun onemini 
ozellikle vurgular. Somiirge yonetimi altinda olmalarma kar§m, Kibns 
Tiirk toplumunun modemle§mesi i9in demokratik yontemlerle 9ah§an 
onderlerine dikkat 9ekmesi a9isindan bu konu§manm ilgili kisimlanm 
buraya almakta yarar vardir:

“Ne ben ne de komisyon azasi temsili bir salahiyeti haiz bulunuyoruz 
iddiasi ile ortaya ( ikmi.s degiliz. Ve fakat Tiirk cemaatinin hakiki 
arzulari ve dileklerini halkm bizzat kendisinden veya bu maksad igin 
miinasib zamart geldiginde halkm seqeeegi miimessillerinden 
ogrenmek en basla gelen vazifelerimizden biridir. Cemaatin arzusuna 
aykin bir i$ yapmak ve cemaate dam$madan ve reylerini almadan bir 
karar almak niyetinde degiliz. Komisyon bir odaya kapanarak 
cemaatin hayati meseleleri igin hiikiimete rapor hazirlamak niyetinde 
degildir. Eger iptidaen segime dayanan bir komisyon yapilmi.'j ise, 
miizakere mevzuu olan cemaat meselelerinde anahatlar iizerinde 
alinacak kararlari cemaatin huzuruna koymak ve reyini almak azim 
ve kararindayiz. Bu nasil ve ne vakit olacaktir? Komisyon ifmde 
anahatlar iizerinde kararlari tespit edecek bir dereceye vardiginda 
biitiin ada Tiirklerinin miisait ve mimasip bir $ekilde istimzag garesini 
arayacak ve bulacaktir. Bundan ba§ka her Tiirk, cemaat iflerimiz igin 
fikirlerini ya dogrudan dogruya veya komisyona yazili olarak 
gondermek suretiyle veya Tiirk matbuatinda ne$rederek bildirebilir. 
Bu gibi yazilarm ehemmiyetle tetkiki igin tertibat alinacaktir. 
Komisyon miizakerelerini aksine liizum gormedikge agik yapacaktir. 
Vakti miisait olan herkesin ve bilhassa matbuat miimessil ve 
muharrirlerinin miizakereleri takip etmesi rica olunur. ”23 

Tiirk I§leri Komisyonu’nun yogun bir 9ali§ma temposu sonucunda 
hazirladigi raporun Kibris Tiirk toplumunun modemle^mesine yaptigi 
katkilar dort ana ba§lik altinda toplanabilir:
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l.K a d im n  A ile  lqindeki, Toplum daki ve S iyasi Ya§amdaki Yerinin 
Giiplendirilm esi
Zeka Bey’in 1933 tarihli yazi dizisinde bu konuya gosterdigi ve yukanda 
da deginilen hassasiyet Turk Igleri Komisyonu raporuna aynen 
yansimiijtir. Rapora gore, dort kadinla evlenme hakki derhal kaldinlmah, 
Kibris Turk Medeni Hukuku tek-e§lilik esasina dayanan bir temele 
oturtulmalidir.24 Evlenme ya?i konusunda bir alt sinir getirilmi^tir; 
erkekler 18, kadinlar ise 16 ya^indan once evlenememelidir. Bu ya§ siniri, 
hakim karariyla, erkeklerde 17’ye, kadmlarda 15’e indirilebilir.25 Aynca, 
iilkemizde bugiin hala uygulanmakta olan evlenme tarihinden en az on 
be§ gun once ilan ko§ulu da Turk i§leri Komisyonu raporunda vurgulanan 
noktalardan biri olarak goze parpmaktadir. Soz konusu diizenlemenin 
nedeni, bu donemde a§iri derecede arti§ gosteren ve Kibns Tiirk 
toplumunun kanayan bir yarasi olan “Araplara kiz verme” egilimiyle 
ilintili oldugu bilinmektedir. Bu diizenleme aracihgiyla, kendi iilkelerinde 
evli olan Arap vatandajlarimn Kibns’tan kiz almak istemeleri 
durumunda, ba§ka bir evliliklerinin olup olmadigimn ortaya 
pikanlabilecegi bir sure yaratilmaya pah§ilmi§tir.26 Aynca, evliligin 
mahkeme oniinde kaydi ko§ulunun getirilmesi, kadimn nzasina 
dayanmayan veya nzasi hilafina olan evliliklere izin verilmesini 
engellemeye yonelik bir oneridir.27 Bunlara ek olarak, ba§hk parasinm 
kaldinlmasi ve kadimn “mal” gibi almip satilmasmin engellenmesi talep 
edilmi§tir.28 Bo$anma Hukuku alanmda da oneriler geli§tirilmi§, “bo§ ol” 
demenin bo§anma ipin yeterli olamayacagi, kanunda belirtilen 
ko§ullardan birinin gerpekle§mesi durumunda, ancak hakim karanyla 
bo$anmanm miimkun olabilecegi bir diizenleme gundeme getirilmi§tir.29 
Aynca, bo^anma durumunda magdur e§e tazminat odenmesi esasimn 
kabul edilmesiyle, kadinlann bo^anmamn ardindan ekonomik pokiintiiye 
girmelerinin engellenmesi hedeflenmi§tir.30 Son olarak, kiz ogrencilerin 
de ortaokula gidebilmesinin onii apilmi?51 ve somiirge idaresinden, 
kadinlara da sepme hakki verilmesi talep edilmiftir.32

Turk Ijleri Komisyonu raporunda, kadinlann aile ipindeki, toplumdaki 
ve siyasal ya§amdaki konumlanmn giiplendirilmesi amaciyla yer alan bu 
diizenleme onerileri, soz konusu donemde, Kibns Tiirk kadimn 
ya^aminda bir devrim niteligindedir. Gerek 1933 yihndaki yazi dizisine, 
gerek Tiirk i$leri Komisyonu Ba$kani sifatiyla yapmi§ oldugu pah§malara 
bakildigi zaman, Zeka Bey’in, bu surepte son derece belirleyici bir rol 
oynadigi tartijmasiz bir gerpektir.

10
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2. M ahkem elerin  M odernle$m esi ve Bagim sizhgi
Tiirk 1 §J eri Komisyonu’nun bu alandaki en onemli katkisi, $er’i 
mahkemelerin kaldirilmasi ve yerine Tiirk Aile Mahkemelerinin 
kurulmasidir. ’3 Bundan boyle mahkemeler Evkaf a bagli olmayacak ve 
vargi^lann maa^lari Evkaf tarafindan degil, genel butceden odenecektir.34 
Zeka Bey bu oneriler aracihgiyla, 1933 yihndaki yazilarinda dile getirdigi 
konulari, agik ve ongoriilebilir bir mevzuat c c reeves in de faaliyet gosteren 
bagimsiz mahkemelere ilifkin ozlemini ya§ama gcqrmeyi 
hedeflemektedir. §er’i mahkemelerin kaldinlmasiyla, artik ne oldugu, 
neyi diizenledigi onceden ongoriilebilen, a?ik ve belirli yasalara gore 
yargilama yapip kararlar verebilecek olan aile mahkemeleri hayata 
ge^ecektir. Diger bir anlatmila, modem bagimsiz mahkemelerin 
kurulmasi, modernle$me hareketinin en onemli sonuflanndan birini 
temsil etmektedir.

3. Yoneticilerin Seqim le Belirlenm esi
Somiirge yonetimi altinda ya§amakta olan Kibrisli Tiirklerin gerfek 
anlamda demokratik bir yonetimi ya§ama gefirmeleri ku§kusuz miimkiin 
degildi. Buna kar§in, simrli yetkiye sahip bir yasama orgam niteligindeki 
Kavanin Meclisi’nde yurtta§lar tarafindan sepilmi§ ii? Tiirk iiye gorev 
yapiyordu. Aym §ekilde belediye baskanlari da goreve sefimle 
geliyorlardi. Bu noktadan hareketle Kibrisli Tiirkler, uzun bir siiredir. 
toplum iperisindeki cn onemli diger iki iktidar odagi olan Miiftiiniin ve 
Evkaf yonetiminin de se^imle i§ ba§ina gelmesini talep ediyorlardi. Soz 
konusu talepler, 1931 tarihli Milli Kongre’den beri giindemde 
bulunmaktaydi.

1927’de Kibris Tiirk toplumunun onde gelen siyasi simalarmdan Miiftii 
Ziyai Efendi’nin35 gorevden aynlmasiyla bo§alan miiftiiliik makami, bu 
tarihten sonra siirekli olarak giindemde kalan bir konu haline gelir. Vali 
once Ziyai Efendi’nin yerine, Hiirremzade Hakki Efendi’yi miiftii olarak 
atar. Ancak bu durum uzun siirmez ve 1928 yilmda miiftiiliik kaldirihr. 
Onun yerine, Evkaf Murahhasligina bagli bir fetva eminligi kurularak, bu 
makama yine Hiirremzade Hakki Efendi atamr.36 Ancak, fetva eminligi de 
halk nezdinde kabul gormez. Bunun iizerine, ilk kez Milli Kongre’de dile 
getirilen, miiftiiniin sefimle i? basjina getirilmesi istegi, Tiirk f§leri 
Komisyonu raporunda bir kez daha gtindeme getirilir.37 Buna paralel 
olarak, Evkaf yonetiminin de Kibris Tiirk cemaatine birakilmasi 
gerekliligine gonderme yapilir.38

Bunlarm yaninda, raporda, egitim konusunda yetkili olan idare 
heyetlerinin de sefimle i§ ba$ina gelmesi yoniinde talepler dile getirilir. 
1920 tarihli diizenlemede bu heyetlerde sefimle i§ ba§ma gelenler
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pogunluktayken, 1931 isyani sonrasmdaki geli§meler sonucunda, 1935 
tarihli diizenlemede, atamayla goreve gelenlerin sayisi artirilmiij ve bu 
heyetler daha da antidemokratik bir yapiya buriinduriilmii§tii.39 iijte, Tiirk 
I§leri Komisyonu, bu anti-demokratik uygulamadan vazgepilerek, heyet 
iiyelerinin tamaminm sepimle belirlenecegi demokratik bir yapiya 
gepilmesini onermekteydi.

Goruldiigii gibi, Tiirk i§leri Komisyonu’nun raporunu hazirlayanlar, 
somiirge idaresi altinda ya§amakta olmalarma kar§in, iilkeyi ve toplumu 
yonetenlerin olabildigince demokratik yontemlerle sepilmeleri geregini 
siirekli olarak giindemde tutmu§lar ve halkin iradesinin kendini 
yonetenleri belirlemek konusundaki tek etken olmasi yoniindeki yenilikpi 
egilimi apik bir bipimde desteklemi§lerdir.

4. Egitim  R eform u
Biitiin diinyada modernle§menin en onemli unsurlarmdan biri de egitim 
reformudur. ilkogretimin zorunlu hale getirilmesi, ilk ve orta ogrenimden 
erkek ogrenciler gibi kiz ogrencilerin de yararlanmasi ve tedrisatm tek 
pe$it yapilmasi, modemle§me yolundaki turn ulus-devletlerde 
vazgepilmez diizenlemeler olarak gundeme gelmiftir. i§te Kibns Tiirk 
toplumunun modemle§tirilmesini hedefleyen Zeka Bey onciiliigiindeki 
Tiirk l§leri Komisyonu da, raporunda, bu yondeki egilimlere biiyiik onem 
vermi§, kiz ogrencilerin de ortaokula gidebilmesini olanakli hale 
getirmekle yetinmeyip, ortaokul tedrisatmin merkezdeki tedrisat ile ayni 
olmasmi ve tek bir tedrisatm uygulanmasim onermi§tir. Bunun yamnda, 
gerekli goriilen yerlerde ilkogretimin zorunlu hale getirilmesi de raporda 
yer alan en onemli noktalardan biridir.40

Sonu$
1931 tarihli Milli Kongre, 1931-1948 arasindaki fikri hazirlik donemi ve 
1948 tarihli Tiirk i§leri Komisyonu raporu Kibns Tiirk toplumunun 
modemlejme siirecinde, onemli kilometre ta§lan olarak goze 
parpmaktadir. Zeka Bey, her tip donemde de, bir hukukpu ve Kibns Tiirk 
siyasal hayatmdaki onemli bir siyasi sima olarak pok ciddi bir rol 
oynami§tir. Zeka Bey, 1930 tarihinde yapilan sepimlerde Kavanin Meclisi 
iiyesi olarak sepilmi§, 1931 tarihli Milli Kongre sonucunda sepilen Heyet- 
i Merkeziye iiyeleri arasmda yer almi§, 1931 tarihinden sonra, ozellikle 
Soz Gazetesi’nde yazdigi yazilarla, modemle§menin fikri temellerinin 
atilmasina ciddi katkilarda bulunmu§tur. Bunlara ek olarak Zeka Bey 
1948 yilinda kurulan Tiirk Ijleri Komisyonu’nun ba§ina geperek, Kibns
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Tiirk toplumunun hukukunun modemle$tirilmesinde en onemli katkiyi 
koymu^tur.

O donemin modemle§me hamlesinin onciilerinin bu konudaki 
inamlmaz pabalarmi hangi ko$ullar altinda gerpekle$tirmi§ olduklanm bir 
kez daha hatirlamakta yarar vardir. Ulke, somurge idaresi tarafindan 
yonetilmektedir. Ortada bir ulus-devlet olmadigi gibi, boyle bir yapinm 
yakin zamanda kurulmasi da miimkun goriinmemektedir. i lave ten, uzun 
bir siire ulkedeki egemen unsur olarak ya?adiktan sonra, sayisal ve siyasal 
anlamda azmliga dii§mii$ olan bir cemaat soz konusudur. Bu zor 
ko^ullarda, Zeka Bey’in ba§im pektigi Kibnsli Tiirk aydmlar, tngiliz 
Somurge idaresinin engellemelerine kar§in, once hukuku, sonra da hukuk 
aracihgiyla toplumu modemlejtirme konusunda adeta olanaksizi 
gerpekle§tirmeyi ba^armi^lardir.

Foucault, modern Bati toplumuna ozgii evrensel degerlerin belirli bir 
tarihsel simadan dogdugunu; bu simamn “hukukpu” oldugunu ve onun ilk 
orncgi olarak Fransa’da Voltairc’in gosterilebilecegini yazar.41 Bu 
durumda, Kibns Tiirk toplumunun, kendi Voltaire’ini yaratamadigi ipin 
hayiflanmasina gerek olmadigi du§iincesindeyim. Fransa ipin Voltaire ne 
ifade ediyorsa, Voltaire’inkinden pok daha giip jartlarda Kibns Tiirk 
toplumunun modemle^mesi ipin, sabirla ve direnple pali§an Zeka Bey de, 
ku$kusuz ki Kibns Tiirk toplumu ipin onu ifade etmektedir.

Notlar
1 Ahmet C. Gazioglu, Enosis Qemberinde Turkler, Lefko§a, CYREP Yaymlari, 
2000. s. 193.
2 Bu donemde Kibris’tan Tiirkiye’ye gop edenlcrin sayisiyla ilgili olarak kesin 
bir rakam verilememektedir. Farkli kaynaklarda konuyla ilgili olarak verilen 
rakamlar, 5,000 ile 20,000 arasmda degi^mektedir. Bu farkli rakamlari veren 
kaynaklarm bir dokiimii ipin bkz. Nazim Beratli, K ibnsli Tiirklerin Tarihi 3. 
Kitap, Lefko$a, Galeri Kiiltur Yaymlari, 1999, s. 84.
Bu arada, donemin Tiirkiye Cumhuriyeti konsolosu A saf B ey’in de gopii te§vik 
ettigi ileri suriilmektedir. Bkz. Hiiseyin Mehmet Ate§in, K ib ris’ta islam i Kimlik 
Davasi, Istanbul, Marifet Yaymlari, 1996, s. 169. Ayni gorii? ipin bkz. Ahmet 
An, K ibns Tiirk Liderliginin Olu§masi, Lefko§a, Galeri Kiiltur Yaymlari, 1997, 
s. 77.
3 Turkiye’de aradigmi bulamayip Kibris’a donmek zorunda kalanlarm hazin 
hikayeleri ipin bkz. Ha$met M. Gurkan, Bir Zamanlar K ib n s ’ta, Lefko^a, 
CYREP Yaymlari, 1986, s. 98-100.
4 l.efko$a-Gime milletvekili Misirhzade Mehmet Necati Ozkan tarafindan 
gonderilen pagrmin tarn metni. 23 Nisan 1931 tarihli Soz Gazetesi’nde ve 25 
Nisan 1931 tarihli Masum Millet Gazetesi’nde yer almi^tir. Soz Ciazetesi’nde
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yaymlanan metin igin bkz. Sabahattin ismail-Ergin Birinci, Kibns Tiirkiinun 
Varolu$ Sava$immda Iki Ulusal Kongre -  Meclis-i Milli (1918) -  Milli Kongre 
(1931), Lefko^a, 1987, s. 108-109. Masum Millet Gazetesi’nde yaymlanan metin 
igin bkz. Hand Fedai, Kibns ’ta Masum Millet Olayi, Istanbul, KKTC Kultiir ve 
Turizm Bakanligi Yaymlari, 1986, s. 78-79.
5 Zeka Bey, Mahmut Celaleddin Bey’in segimden gekilmesine ili§kin olaylan 
anilarinda anlatmaktadir. Zeka Bey’in bu konudaki anilan igin bkz. Hand Fedai, 
Basjhakim Zeka Bey, Lefko^a, 2002, s. 20-21.
6 Heyet-i Merkeziye uyeleri $unlardir: Baf Kasabasi’ndan Ahmet Sait Efendi, 
Kavanin Azasi Misirhzade Necati Bey, Kavanin Azasi Zeka Bey, Avukat 
Bahaeddin Bey, Avukat Fadil Korkut, Avukat Con Rifat, Doktor Pertev Bey, 
Doktor §evki Bey, Avukat Ahmet Ra§it Bey. Bu bilgi igin bkz. Ismail-Birinci, 
age., s. 1 10 .
7 Milli Kongre’de alman kararlar igin bkz. Ismail-Birinci, age., s. 120-123.
8 Kavanin Meclisinin 48 yillik omriinde (1883-1931), bir-iki istisnai durum 
di§mda, Tiirk iiyeler her zaman ingiliz uyelerle birlikte oy kullanmijlardir. Bkz. 
Ha?met Muzaffer Giirkan, Kibris Tarihinden Sayfalar, Lefkoja, Galeri Kultiir 
Yaymlari, 1996, s. 111.
9 Milli Kongre’de, miiftiiniin segimle belirlenmesi karariyla yetinilmemij ve 
Hoca Sait Efendi, Kongre tarafindan, miiftii olarak segilmiijti. Hoca Sait Efendi, 
bir yil onceki segimde, Baf-Limasol Bolgesinde, Halkgilarm adayi olarak, 
Evkafgilarm adayi, eski halkgi Eyyub Necmeddin’e kar$i segimi kaybeden 
ki§iydi. Bkz. Ate§in, age., s. 188.
10 Somiirge Miiste?an H. Henniker Heaton’in, 16 Mayis 1931 tarihli Hakikat 
Gazetesi’nde yer alan agiklamasi joyleydi: “... Hakikat halde, mevki-i mezkur 
hakkinda cemaatm o gibi bir hakk-i intihaba malikiyeti hukiimetce higbir zaman 
taninmij degildir ... binaenaleyh Asaletlu Vali Hazretleri Miifti intihabi denilen 
mezkur intihabin, kanuna, an’aneye ve masebeka kiilliyen mugayir olmasi 
hasebiyle Hiikiimet tarafindan higbir surette tamnmayacaginin ammeye 
bildirilmesini arzu ediyorlar”. Bkz. Mustafa Ha§im Altan, Belgelerle Kibns Tiirk 
Vakiflar Tarihi (1571-1974) Cilt: 2, Kibns, 1986, s. 729-730.
11 Evkafgilarla Halkgilar arasindaki ayrimi “hainler” ile “vatanseverler” 
arasindaki bir aynm gibi gormek ya da gostermek belki en kolay goriinen yoldur. 
Buna kar$m, daha saghkli bir degerlendirme, her iki grubun, zor durumdaki 
toplumun varhginm siirduriilebilmesi amaciyla segtikleri yollann farkliligma 
vurgu yapmak olabilir. Bu agidan bakildiginda, yukanda belirtilmij oldugu gibi, 
onceki donemde ingilizlerin sadik tebaasi roliinii oynamak suretiyle, toplumun, 
gok zor bir donemde, oyle ya da boyle ayakta kalmasmi saglayabilmi§ oldugunu 
dii^iinen Evkafgilarm, yeni donemde, oilman yeni durumu ve degi§en dengeleri 
saghkli bir bigimde degerlendiremeyip, ingilizlerin hamiligi eksenindeki 
politikayi siirdiirmeyi kendilerine tarz-i siyaset olarak segmi§ olmalarinm nedeni 
daha iyi anlamilabilir. Ate^in’in, Evkafgilarm toplumun selametini saglamak igin 
tercih ettikleri yolu, “ingilizlerin hamiligini kazanarak, ingiliz kiilturii 
yoriingesinde kalmak suretiyle sulh ve istikrar aramak” $eklinde agikladigi 
degerlendirmesi igin bkz. Atejin, age., s. 185.
12 Fedai, Ba$hakim Zeka Bey, s. 21.
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lj Bu yazi i<;in bkz. Fedai, Ba^hakim Zeka B ey , s. 97-100.
'4 Bu yazi i^inbkz. Fedai, Ba^hakim Zeka Bey, s. 101-105.
'' Zeka B ey’in bu tarihlerde yazdigi yazilarda net bir bi^imde ortaya koymaya 
ba^ladigi kimlige ili$kin bu tercih, ingiliz Somiirge idaresinin resmi diline ancak 
1949 yilinda yansiyabilmi?, bu tarihte ingiliz Vali Vekili Mr. Tumbull’un btttiin 
dairelere gonderdigi bir talimatla, “Kibris musliimanlan” tabiri yerine, o giinden 
sonra, “Kibns Tiirkleri” tabirinin kullamlmasi einredilmijrir. Bkz. Iliiseyin 
Mehmet Ate§in, Kibrisli "M iisliiman”larin "Tiirk ”le$me ve “L aik”Ie$me 
Seriiveni (1925-1975), istanbul, Manfet Yaymlari, 1999, s. 41. Bu talimatm 
Zeka B ey’in ba^kanligindaki Tiirk i^leri Komisyonu’nun fah^malarmdan ne 
kadar etkilenmis oldugu, talimatm Kom isyon’un 9ah$malannm tamamlandigi 
Vila rastlamasindan ve yine Komisyon’un raporunda yer alan taleplerden 
hareketle, aym yil i^erisinde “islam Lisesi” isminin “Tiirk Lisesi” ne 
fcvrilmesinden anla^ilabilir.
16 Bu yazi if in bkz. Fedai, Batjhakim Zeka Bey, s. 106-110.
' Bu vazi ifin bkz. Fedai, Ba^hakim Zeka Bey s. 111-116.
18 1942 yilmdan itibaren, sava$i ingilizlerle mtittefiklerin kazanacagimn 
anla^ilmasiyla birlikte, baski rejiminde yumu^amalar ba§lami§tir. Bkz. Ahmet C. 
Gazioglu, K ibns Tarihi ingiliz Donemi ( 1878-1960), Lefko?a, 1997, s. 84. 
Giirkan, 1931 lsyanmin ardmdan giindeme gelen yasaklama ve kisitlamalarm 
1941 yilma kadar devam ettigini yazmaktadir. Bkz. Giirkan, K ibns Tarihinden 
Sayfalar, s. 121.
19 Bu kararlar ifin bkz. Sabahattin ismail, Kibris Tiirk Basinmda Iz Birakanlar, 
Lefko?a, KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi Yaymlari, 1988, s. 140-143.
20 Sir Miinir, 4 Kasim 1948 tarihinde resmen emekliye aynlmi^tir. Bkz. Altan. 
age., s. 943. Buna kar§m, Sir Munir’in gorevden fiilen fckilmesi daha onceki bir 
doneme rastlamaktadir. Nitekim, 10 Nisan 1948 tarihli Hiirsoz Gazetesi'nde, Sir 
Munir’in gorevden fekilmesini miiteakip Evkaf Murahhasligi gorcvine, 
vekaleten, soz konusu dairenin Ba$katibi Kemal Bey’in atandigi 
duyumlmaktadir. Bkz. Altan, age., s. 930.
21 Berath’ya gore, Tiirk I?leri Komisyonu, Sir’den sonra Kibrisli Tiirkleri temsil 
etmek iizere kurulan bir organdir. Bkz. Berath, age., s. 173.
22 “Tiirk tgleri Komisyonu, resmi Kibns Gazetesi’nin 11 Haziran 1948 tarihli 
sayisinda fikan 426 numarali ilanla Ekselans Vali tarafindan te$kil edilmi^tir”. 
Bkz. Tiirk i§leri Komisyonu’nun Ara Raponi 1949, Lcfko$a, Kibris Iliikumet 
Basimcvi, 1950, s. 3. (Bu rapor, bundan sonraki dipnotlarda, yalmzca “Ara 
Rapor” olarak amlacaktir).
23 Komisyon vah$malari sirasinda kasabalarda yapilan genel toplantilarla ilgili 
bilgi lfin bkz. Ara Rapor, s. 5.
24 Bu donemde, 27 Haziran 1948 tarihli "Kurun" Gazetesi'nde yaymlanan "Halk 
Meseleleri ve Halk iradesi" bajlikh yazida, Tiirk i^leri Komisyonu'nun iki 
uyesinin kar^i gorii^lerine ragmen, Zeka Bey'in, Komisyon'un <;ali§malarini 
halkm iradesine dayandirmak konusundaki kararhhgi oviilmektedir. Yazmrn 
ilgili kismi §6yledir: "Bazi miifritlcrin kanaatina gore halk efkan halk 
meselelerinde yamlabilir. Binaenaleyh onlara ahnaeak kararlari bir emrivaki 
§eklinde kabul ettinnek, cemaatin menfaatine daha uygundur.
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Asrimizda bundan daha van I is bir zihniyet olamaz. Halk kendi dertlerini pok iyi 
bilmektedir. Halk, ne istedigini miidriktir ve tarihin hipbir devrinde halkm 
akliselimi yanli§ degildir. Binaenaleyh verilecek herhangi bir kararda halkin 
reyine miiracaat edilmesi halk iradesinin hakim olmasi en ba§sta gelen bir 
ihtiya^tir...
Komitenin ikinci toplantisinda, halk iradesinin her$eyden iistiin oldugu 
noktasmda israrla duran Zeka Bey ve diger azalarimiz tam demokrat zihniyetli 
§ahsiyetler olduklanni apikpa belirtmi§lerdir Bu alinti i?in bkz. Ismail, Kibris 
Turk Basinmda iz Birakanlar, s. 183-184.
25 Altan, age., s. 937.
26 Ara Rapor, s. 10.
27 Ara Rapor, s. 8.
28 Ara Rapor, s. 9.
29 Ara Rapor, s. 9-10.
30 Ara Rapor, s. 10.
31 Ara Rapor, s. 11.
3̂  Ara Rapor, s. 10.
33 Ara Rapor, s. 43.
34 Ara Rapor, s. 46.
35 Ara Rapor, s. 15.
36 Ara Rapor, s. 14-15.
37 Kavanin Meclisi'nde Lefko?a-Gime bolgesi meb'usu olan ve kuruculan 
arasinda yer aldigi Turk Bankasi'nda yoneticilik de yapan Ziyai Efendi, 1926 
yilina kadar muftuliik gorevini de siirdurmu§tur. Bkz. Ismail, Kibris Tiirk 
Basinmda iz Birakanlar, s. 74-75.
38 Ara Rapor, s. 24.
39 Ara Rapor, s. 26.
Tiirk I$leri Komisyonu raporunda yinelenen muftunun sefimle belirlenmesi 
talebi, 30 Aralik 1953 tarihinde hayata gecjti. Mehmed Dana Efendi, Kibnsli 
Tiirklerin iradesiyle belirlenen ilk ve son milftil oldu. Bkz. Harid Fedai, “Ta? 
Kolonisi Kibns’ta Evkaf Dairesi’nin Yonetilmesine lli§kin Krai Fermani”, Kibris 
Ara§tirmalan Dergisi, Cilt: 3, Sayi: 1, Ki§ 1997, s. 86.
40 Michel Foucault, “Hakikat ve iktidar”, fev. I§ik Erguden-Osm; n Akinhay- 
Ferda Keskin, Entelektiielin Siyasi i$levi, Istanbul, Ayrmti Yaymlari, 2000, s. 79.
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Hakim Zeka Bey’in Ba§anli Ya§am Oykiisu

Taner ERGINEL*

Hakim Zeka Bey Kibris Tiirk halkmin yeti§tirdigi en onemli 
hukukfulardan biridir. Zeka Bey’in yasjami, zeki, diiriist, gah:>kan, halkmi 
seven ve halkina yardimci olmaya ?ahfan bir koy focugunun ba§ari 
oykiisiidiir. Zeka Beyi taniyabilmek ifin ya§amim ayri boliimlerde ele 
alarak incelemek uygun olabilir.

1. Koy ya§ami
2 . Ogrencilik ya$ami
3. Avukatlik ya§ami
4. Kibris Mahkemelerinde yargiglik ya$ami
5. Avrupa insan Haklan Mahkemesinde yargiflik yajami
6 . Kibns Tiirk halkmin sosyal sorunlanm gozme gabalari

Bu boliimlerin her biri ayn bir ara$tirma konusudur. (,'unkii her bolumle 
ilgili soylenecek 50k §ey vardir. Burada oldukfa ozet bir tamtim yapmak 
ve ya§aminin fejitli bolumlerinde dikkatimi en fazla ?eken ozelliklerine 
kisaca deginmek istiyorum. Daha sonra avukatlik yillarinda ba§an 
kazandigi iki dava ile Avrupa Insan Haklan Mahkemesinde verdigi iki 
karari ozetlemeye gah^acagim.

A. Zeka Bey’in Ya§ami

1. Koy ya§ami
Zeka Bey, kiiguk Balaian koyiinde diinyaya gelmi§ ve oliimiine kadar 
koyiine bagli kalmi§tir. Bu ozelligi ile koyde dogup §ehire inen, ba§an 
gosterdikten sonra koyii unutan ki§ilerden aynlmaktadir. Zeka Bey tatil 
giinlerinin hemen tiimunii koyiinde ge?irirdi. Bu giinlerde kendisini 
arayanlar genellikle koy kahvesinde koyliilerle sohbet ederken, tarlalarda 
ekinleri kontrol ederken veya tatil evinin bahgesinde sebzeleri sularken 
bulurlardi. Zeka Bey’in herkese yardim etmeye yali^tigini bilenler ondan 
yardim istemek ifin koye kadar gelirlerdi. O, ziyaretpilerini dogal 
ortamda kar§ilar ve istisnasiz her ba§vurana elinden geldigi olgude 
yardim ederdi. Yardim yapma olasiligi yoksa, yasal tavsiyede bulunur 
veya yol gosterirdi.

* Y iiksek  M ahkeme E ski Ba§kam , K K T C
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2. Ogrencilik ya§ami
Zeka Bey ogrencilik yillarmda 9ali§kan ve bajanli bir ogrenci idi. 
ilkokul, ortaokul (Rii§tiye), Lise (Idadi) ve ingiliz Okulunu birincilikle, 
Istanbul Hukuk Fakiiltesini ise pek iyi derece ile bitirdi. Zeki ve yahjjkan 
oldugu igin ogretmeni ona Zeka ismini verdi ve boylece Mehmet olan 
ismi Mehmet Zeka oldu. ingiltere’deki hukuk tahsilini ise rekor denecek 
derecede kisa bir siirede tamamladi. Konsantrasyon yeteneginin fazla 
oldugunu anlatmak ifin ders falijirken ayni odada kavga eden 
arkada§larinm nasil kavga ettigini ammsamadigi, konu§malarim 
duymadigi, yani ?evresinde olan olaylan farketmeyecek kadar derslerine 
yogunla§tigi anlatihr.

3. Avukathk ya§ami
Zeka Bey tahsilini tamamlayarak Kibns’a doniince Magusa’da avukatliga 
ba^ladi.

Hukuk bilgisi zekasi ve duriistliigti nedeniyle kisa siirede tan mini 5 bir 
avukat oldu. Avukathk ba§ansim diger biryok avukat gibi yargilama 
tekniklerinden yararlanarak kazanmi§ degildir. Ajagida verecegim iki 
omekte goriilecegi gibi ba§arisim daha 90k galiijkanligina ve derin hukuk 
bilgisine borplu olmu$tur.

4. Kibris Mahkemelerinde yargi^ligi
Zeka Bey 1942 yilmda yargigliga atanmi? ve esas basansini bu donemde 
gostermiftir. Verdigi adil kararlar nedeniyle biiyiik tin ve saygmhk 
kazanmt§tir. ingiliz doneminde ingiliz yargiglarin bulundugu bir ortamda, 
Cumhuriyet doneminde Tiirklerden 90k daha varlikh Rum toplumunun 
yeti§tirdigi birgok Rum hukukgunun bulundugu ortamda, Tiirk bir 
yargicin ytikselmesi kolay degildi. Bugiin oldugu gibi o tarihlerde de bu 
meslek dalinda §iddetli rekabet vardi. Kar§ila§tigi rekabete ve gugluklerc 
kar$i Zeka Beyin ilerlemesi devam etti ve Kibns Cumhuriyeti’nde 
Yiiksek Mahkeme Ba$kam oldu. Daha onemlisi Kibris Cumhuriyeti 
Avrupa Konseyi iiyesi olup Avrupa Insan Haklan Mahkemesine Kibns 
adma bir yargicin atanmasi soz konusu olunca Htikiimet biri Tiirk, diger 
ikisi Rum U9 aday gosterdi. Zeka Bey Rumlann Avrupa insan Haklan 
Mahkemesindeki kulisini kirarak AIHM yargici olmayi ba§arabildi. 
Yapilan sepimin yarattigi §a$kmligi gidermek ipin Zeka Bey Rum 
adaylara §aka olarak §oyle dedi “ Siz segici komisyona kendinizi tamtan 
uzun yazilar yazdimz. Halbuki komisyonun uzun yazilan okumaya vakti 
yoktu. Bu nedenle sadece benim kisa ozgepmi^imi okuyarak kararlarmi 
verdiler.” Bugiin boyle bir tercihin yapilmasi, yani AIHM’de bir Tiirk
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yargicin Rum yargiflardan fazla oy alarak se?im kazanmasi tasavvur dahi 
edilemez.

Zeka Bey Osmanli doneminden kalan yasalan yorumlamada bir otorite 
olarak kabul ediliyordu. Ozellikle ta?mmaz mallarla ilgili Mecelle’den 
kalma maddeleri en iyi okuyup yorumlayan hukukfu olarak amlmaktadir. 
Zeka Bey bilgiyi kendine saklayan bir ki$i degildi. Bilgisinden tiim 
hukuk^ulan yararlandirmak isterdi. Bu nedenle 1957 yilinda K ibns’ta 
uygulanan iftihatlan ozetleyen “Digest of Cases” isimli kitabi yazdi. Bu 
kitap yillarca Kibris’ta her hukukfunun ba^vurdugu bir kaynak oldu ve 
yargiijlarla avukatlar tarafindan el kitabi olarak kullamldi.

Zeka Bey’in Kibris Mahkemelerinde verdigi kararlarda dikkati feken 
ozellik kisa olmalan, ayrinti ile ilgilenmeyip sorunun oziinii 90zmeleridir. 
Kararlari her zaman dengeli ve adil olmu^tur. Iki tarafin hak ve 
iddialarmi objektif bir §ekilde ortaya koymaya ozen gosterirdi. Daha 
sonra adil olan ilkeyi saptar ve sorunun oziinii fozerek sonuca ula§irdi.

Zeka Bey’in kararlari diger yargi9lar tarafindan benimsenerek izlenmi§ 
ve boylece pratikte uygulanan hukuka d6nii§mu§tiir. Bu nedenle Zeka 
Bey sadece oniindeki davalarda adaleti ger9ekle?tirmekle kalmami§, 
genelde iilke yargismin daha adil olmasma katkida bulunmu§tur.

5. Avrupa insan Haklari Mahkemesinde yargi^ligi
Avrupa Insan Haklari Mahkemesinde Zeka Bey onemli ve iz birakan 
kararlar vermeye devam etti. Bu kararlari inceledigimiz zaman Zeka 
Bey’in rneslekta§larindan daha ileri gorii§lii, daha insancil bir yargi9 
oldugunu goriiriiz. Omegin Wemhof davasmda Zeka Bey uzun sure 
mahkum olmadan tutuklu kalan bir samgin yerine kendini koyarak 
du§iinebilmi§ ve bunun ne kadar biiyiik haksizhk olacagmi 9arpici bir 
§ekilde anlatmi§tir.

Zeka Bey’in Insan Haklari Mahkemesinde verdigi kararlarda dikkati 
9eken diger bir ozellik nezaketidir. Mahkeme kararlari genellikle davayi 
kaybedeni rahatsiz eden onur kirici ciimleler i9erir. Zeka Bey’in 
kararlarmda ise boyle bir uslup gormek miimkiin degildir. Aksine 
davayi kaybeden tarafin onurunu koruyarak, onu daha iyi bir konuma 
getirme arzusu vardir. A§agida ozetini verdigim Sunday Times davasmda 
bu ozellik a9ik9a goriilmektedir.

6. Kibns Tiirk halkinin sosyal sorunlanni ^ozme ^abalan
Zeka Bey yargi9 olmadan once milletvekili (Kavanin Meclisi iiyesi), daha 
sonra Genel Komite iiyesi ve Kibns Tiirk Federe Devleti Kurucu Meclis 
iiyesi oldu. Yargi9ligimn yam sira toplum sorunlan ile ilgilendi ve her
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konuda toplumuna yararli i§ler yapmaya gali?ti. Sosyal alanda yaptigi en 
onemli gorev 1948 yilinda kurulan Tiirk Iijleri Komisyonu ba$kanligi 
oldu. Bu Komisyon, Kibns Tiirk halkimn sorunlarina goztim aramak ve 
Ingiliz Ydnetimine tavsiyelerde bulunmak amaciyla kurulmu§tu. 
Uzerinde durulan konular a) Evkaf, b) Miiftiiliik, c) Aile Kanunu, d) 
Maarif, d) §eriye Mahkemeleri idi.

Komisyon bu sorunlarla ilgili rapor hazirladi ve gozumlerinde fiilen 
gorev aldi. Komisyonun en dikkati geken ozelligi demokratik fali^ma 
§ekli idi. Benzer komisyonlarm genelde yaptigi gibi iiyeler kendi 
kafalanndaki bilgilerden veya saplantilardan hareket ederek hatalarla 
dolu bir rapor hazirlami? degillerdir. Tiirk t§leri Komisyonu her Tiirk 
koyiinii ziyaret ederek, her Tiirk kahvesinde oturup halkla sohbet ederek 
ve halkm g6rii$lerini alarak raporunu hazirlami§tir. Geni§ bir gah$mamn 
iiriinii olan rapor halktan biiyiik destek g6rmii§ ve yapilan tavsiyelerin 
hayata gegirilmesi Kibns Tiirk halkimn geli§mesine katki saglami§tir.

Komisyonun gorevlerinden biri de yeni Kibns Tiirk Aile Kanununu 
hazirlamakti. Tiirkiye’de ytiriirltikte olan Tiirk Aile Kanunu ornek 
almarak yeni yasa hazirlandi ve 1951 yilinda yiiriirliige girdi. Bu yasa 
1926 Tiirk Medeni Kanununun bir boliimii olan Tiirk Aile Kanununun 
Ingilizce’ye terciimesidir. Terciime Zeka Bey’in denetiminde yapilmi^tir. 
Tercume yapihrken yasamn hi? kullamlmayan bazi maddeleri di§ta 
birakilnii.stir.

Yasa kaleme almak veya tercume etmek en zor i§lerden birisidir. Bu 
zor i§i de Zeka Bey ve yardimcilarmin en miikemmel §ekilde ba^ardigini 
goruriiz. Kibris Tiirk Aile Yasasi incelendigi zaman kusursuz bir tercume 
ve adaptasyon oldugu goriiliir. Yapilan i§in kalitesini anlayabilmek igin 
Turkiye'de benzer ijlemin yapildigi 1926 yilma gitmek gerekir. Maalesef 
Zeka Bey’in pali§masi igin soyleyebilecegimiz sozleri Tiirkiye’de isvigre 
Medeni Kanununu Fransizca’dan Turkge’ye tercume edenler igin 
soylemek miimkiin degildir. (Jiinkii hem tercume hatalan yapilmi§tir, 
hem de bilingli olarak yapilan degisjiklikler sorunlan gidermek §oyle 
dursun, mevcut olmayan sorunlan yaratmi§tir. Bu hatalardan biri 
Tiirkiye’de yillarca tarti$ma konusu oldu ve bize de yansiyip yasamn 
ayibi olarak algilandi. Bu nedenle uzerinde kisaca durmak istiyorum.

Eugen Huber isimli iinlii bir hukukgunun kaleme aldigi ve bir hukuk 
ba^yapiti olarak kabul edilen isvigre Medeni Kanunu bo§anma halinde 
aile mal varhginin adil bir .sekilde payla^tinlmasini ve e§lerin biiyiik 
tart is mal ara girip birbirlerine zarar vermeden mal anlasjmazligmi en kisa 
stirede sona erdirmelerini saglamayi amagliyordu. Bu nedenle farkli mal 
rejimleri belirleyerek eijlere evlenmeden once bu rejimlerden birini segrne 
olanagi tammi§tir. Onemli olan herhangi bir segimin yapilmamasi halinde 
uygulanacak olan rejimdi. isvigre Medeni Kanunu herhangi bir segim
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yapilmami§sa mal birligi rejiminin uygulanmasim, yani bo§anma halinde 
evlilik birligindeki mallarin kari koca arasmda e§it oranda payla§ilmasmi 
kabul etmijtir. E§lerin evlenirken bo§anmayi du$iinmeleri ve mal ve para 
konularinda anla^ma yapmalan ender gerpekle$en bir olay oldugu ipin 
isvipre’de evlilik birliginde kazanilan mallar e?it bolii^iiliiyordu. Sepim 
yapmak ve diger rejimleri uygulamak daha 90k i§ insanlarmin ve 
profesyonel ki§ilerin bajvuracaklari bir olanak olarak yasada yer 
aliyordu. 1926 yilinda isvipre Medeni Kanunu Fransizca’dan Tiirkpe’ye 
pevrilirken kiipiik gibi goriinen bir degi$iklik yapildi ve yasal mal rejimi 
ile sepimlik mal rejimi yer degi^tirdi. Yani Tiirkiye’de e^lerin sepim 
yapmamalan halinde mal birligi degil, mal ayriligi rejiminin uygulanmasi 
kabul edildi. Bu degi^iklik Isvipre’deki uygulamadan tamamen farkli ve 
zit bir sonucun dogmasina neden oldu. Tiirkiye’de e§ler, diger iilkelerde 
oldugu gibi evlenirken bo§anmayi ve mal rejimi sepmeyi 
dii§iinmediklerinden mal ayriligi rejimi pratikte uygulanan rejim oldu. Bu 
nedenle ailenin kazandigi mallar kocamn isminde birikti ve pali^mayan 
bir 90k ev hammi bo^anma halinde magdur oldu. Tiirkiye’ de bu sorun 
Yeni Tiirk Aile Yasasi yapilincaya kadar devam etti.

1926 Turk Aile Kanununda yer alan sorunun aynen bize de yansimasi 
biiyiik ele§tirilere neden oldu. 1998 Kibns Tiirk Aile Yasasi bu sorunu 
gidermeye pali$ti. Maalesef bu yasa da sorunun sadece bir yoniinii 
pozecek diizenleme ipermektedir. Sadece adil payla§imi saglamayi 
dii§tinmii§, fakat bo§anan e§lerin kolaylikla ve siiratle paylajmalarim 
saglamayi dii§unmemi§tir. Bu nedenle K ibns’ta uygulanan yeni Aile 
Yasasi, bo§anan e§lerin sonu gelmez kavgalara girmesine ve aile mal 
varligmi yitirmelerine neden olmaktadir.

Son olarak Zeka Bey’in Cumhurbajkam Yardimcisi olmaya aday 
olmasi konusuna da deginmek istiyorum. 1960 Anayasasi’na gore bu 
mevki Kibns Tiirk halkmin Cumhurba^kani olmasi anlatmna geliyordu. 
1968 sepimlerinde Zeka Bey’in Cumhurba$kam Yardimciligina aday 
olmasi soz konusu oldu. (,'evresinden gelen biiyiik israr nedeniyle Zeka 
Bey once aday olmayi kabul etti, fakat daha sonra adayliktan geri pekildi. 
Zeka Bey halkpi kisiligi ve adil yargip olmasi nedenleriyle Kibns’ta her 
iki halk tarafindan da seviliyordu. iki halk arasindaki anla§mazhklarm 
uzla§ma ile poziilmesini arzu edenler Zeka Bey’in aday olmasina biiyuk 
onem verdiler ve adayhgim geri pekmesini biiyuk bir kayip olarak 
nitelediler. Ne var ki bu gorii$lerc katilmak kolay degildir. (,'iinku kendisi 
ile yaptigim sohbetlerde Kibns Turk halkmin haklarmi koruyarak 
uzla^ma saglamayi arzu ettigini anhyordum. O tarihlerde bugiin oldugu 
gibi Kibns’ta ya§ayan iki halkm siyasal hedefleri oldukpa farkli ve hatta 
zit idi. Bu zit hedefleri bagda§tiracak bir formiil bulmak kolay degildi. 
Siyaset, yargidan 90k farkli bir alan oldugu ipin Zeka Bey’in yargida
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gosterdigi ba§ariyi siyasette gosterememe olasiligi buyiiktii. Belki de bu 
nedenle adaylikta israrli olmayarak geri pekilmeyi tercih etti. Siyasete 
atilsa Avrupa Insan Haklari Mahkemesi yargiphgmdan gekilmek zorunda 
kalacak ve orada verdigi degerli kararlari veremeyecekti. Bu nedenlerle 
siyasete atilmama karanmn isabetli oldugu soylenebilir. Boylece ya§ami 
surekli bir ba$ari oykiisii olarak kalmi§tir.

B. Zeka Bey’in Avukat Olarak Ba§an Kazandigi iki Davanm 
Ozeti

1. Balalanli Raif Davasi
Balalan’da Raif isimli gobanla Celal isimli yobamn arasi apikti. Raif, 
kansimn Celal ile ili§kisi oldugundan §iiphelenmekteydi. Iki 9oban 
kahvede kar§i kar^iya gelerek kavga etmeye bajladilar. Celal elindeki 
poban degnegiyle R aife  vurmaya ba§ladi. Raif de bipagim pekerek 
Celal’i oldiirdu. Magusa Agir Ceza Mahkemesi R a ifi kasten adam 
oldiirmekten su?lu bularak ona idam cezasi verdi. Raif, Zeka Bey’i 
avukat olarak tuttu istinafa ba§vurdu. O giinlerin hukuk uygulamasina 
gore R aif in idamdan kurtulmasi hemen hemen olanaksizdi. Gerpi 
Celal’in R aife  degnekle vurdugu mahkemede kanitlanmi§ti ve bu bir 
tahrik olarak kabul ediliyordu. Ancak Raif olaydan hemen sonra doktor 
tarafindan muayene edilmijti ve sirtinda herhangi bir iz gorulmemi§ti. Bir 
gun sonra yapilan muayenesinde ise 90k hafif izler gdriilmu§tu. Celal’in 
davrani§i bir haksiz tahrik olmakla birlikte, oldurme kastini ortadan 
kaldiracak olpiide onemli bir tahrik degildi. Bu nedenle istinafta ba§an 
§ansi son derece azdi. Bu zor davada adli tip kitaplarmi inceleyen Zeka 
Bey ilgin9 bir bilgiye rastladi. Buna gore bir ki§i darp edildiginde eger 
once iz yoksa, fakat daha sonra izler ortaya 9ikarsa bu durum darbm agir 
oldugunu gosterir. Zeka Bey’in buldugu adli tip bilgisi kar§isinda tstinaf 
Mahkemesi Celal’in Raife vurdugu darbelerin hafif degil agir oldugunu 
kabul etmek zorunda kaldi. Bu durum Agir Ceza Mahkemesi’nin 
karanmn hatali oldugunu gosteriyordu. Bu nedenle Yargitay mahkumiyet 
kararmi bozdu ve R aifi daha hafif bir su9tan mahkum ederek ona hapis 
cezasi verdi.

R aif le birlikte aym Agir Ceza Mahkemesi tarafindan idama mahkum 
edilen ve R aif le birlikte hapishanede kalan bir Rum genci vardi. Zeka 
Bey’in verdigi guven nedeniyle Rum genci babasina ‘bana o Tiirk’u 
avukat olarak tut’ diye israr etti. Ancak o tarihte bugtin oldugu gibi 
Rumlann milli duygulan 90k fazla idi. Babasi Rum gencine ‘sana Tiirk’u 
avukat olarak tutmaktansa idam oldugunu gormeyi tercih ederim’ dedi.
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Rum gencin avukatlari istinaf Mahkemesini etkileyecek bir argiiman 
bulamadilar ve onu idamdan kurtaramadilar.

2. Pergamah Niyazi Davasi
Pergama’h Niyazi ile iki arkada§i geceleyin bir Rum pobamn davarmi 
pal may a gittiler. Niyazi’nin arkadasjlarindan biri av tiifegim yanma 
almi^ti. Koyunlar palmirken Rum uyanarak onlara saldirdi. Kavgada silah 
kullamldi ve Rum oldii. Niyazi ve arkada^lan koyunlan alarak oradan 
uzakla^tilar. Birkap giin sonra yakalanan suplular polise farkli ifadeler 
verdiler. Silahin sahibi olan ki§i ‘kavga ba§layinca Niyazi silahi elimden 
aldi ve ate§ ederek Rum’u oldiirdti’ diye ifade verdi. Upiincti ki§i de bu 
iddiayi destekledi ve Rum’u Niyazi’nin vurdugunu soyledi. Bunun 
tizerine Ba^savci Niyazi’nin aleyine adam oldiirme davasi getirdi. Diger 
iki ki§iyi ise tanik olarak Mahkeme’ye celbetti. Mii§terek bir sup 
i§lendiginde davayi kamtlayaeak yeterli delil yoksa, en agir suplu 
aleyhine dava getirmek ve diger suplulan tamk olarak dinletmek ingiliz 
hukuk sisteminde kabul edilen bir yontemdir. Bu yola ba§vurmadigi 
takdirde savcilik agir sucluyu da mahkum edememe riski ile kar$i 
kar§iyadir.

Ilk bakiiyta Niyazi’nin kurtulu§ iirnidi yoktu. Bu nedenle genp bir avukat 
olan Zeka Bey davayi almak istemedi. Niyazi’nin yakmlarinin israri 
iizerine davayi kabul etmek zorunda kaldi. Zeka Bey savunmasinda silahi 
Niyazi’nin kullanmadigim, silahin sahibi olan ki§inin kullandigim, 
iiplincii ki$inin de arkada§im desteklemek ipin yalan soyledigin iddia etti. 
Ancak bu etkili olacak bir argiiman degildi. (J'i'mkii bir sup i§lendiginde o 
supun ortaklari da asli fail ile ayni supu i§lemi§ kabul edilirler ve ayni 
cezaya parptinlirlar. Bu ilkeye dayanan ba§savci, Zeka Bey’in genp bir 
avukat olarak hukuku iyi bilmedigini, bo§ yere ugra§tigim, iddialan dogru 
olsa bile Niyazi’ye yine idam cezasi verilecegini, piinkii sup ortagmin da 
asli fail kadar sorumlu oldugunu iddia etti.

Bu zor durumdan kurtulmak ipin Zeka Bey silahin sahibine ‘silahi 
Rum’u oldiirme niyetiyle mi yanimza aldmiz?’ diye bir sordu. Aldigi 
yamt ‘Hayir, amacimiz oldiirmek degil korkutmakti §eklinde oldu. O 
zaman Zeka Bey gepmi§ bir Ingiliz iptihadim ortaya pikardi. Bu iptihata 
gore bir sup i§lendiginde sup ortaklari asli fail ile ayni supu i?lemi$ gibi 
sorumlu olurlar. Ancak aralannda daha once belli bir §ekilde davranma 
konusunda anla$ma olmuijsa bu anla^maya aykin i$lenen suptan sup 
ortaklari sorumlu degildir. Ba§savci ve Mahkeme heyeti, Zeka Bey’in 
buldugu iptihadi bilmiyorlardi. iptihadin ortaya pikmasi davadaki 
dengeleri degi§tirdi. (punkii savciligin tanigi silahi yanlarma oldiirme 
amaciyla almadiklanni soylemi§ti. Ba§savci iki sup ortagmin ^ahadeti ile
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Niyazi’nin adam oldiirdugiinu kamtlama olanagina da sahip degildi. 
(,'iinkii suf ortaklan kendilerini koruraak igin yalan soylemeye egilimli 
ki§ilerdir. Bu nedenle §ahadetleri teyide muhtaptir. Ba^savci bir ilkeye 
dayanarak Niyazi’yi 90k kolay mahkum edebilecegini diijunuyordu. O 
ilke ortadan kalkinca ba$ka bir ilkeyi kar^isinda engel olarak buldu ve 
soyleyecek sozti kalmadi. Savunulamayacak kadar kesin olan bir dava 
Zeka Bey’in Mahkeme’ye sundugu i9tihat ile kamtlanamayacak hale 
gelmi§ti. Davayi degerlendiren yargi9lar samga ‘avukatimn gosterdigi 
i9tihatlar ifiginda beraat edersin’ dediler.

C. Zeka Bey’in Avrupa insan Haklari Mahkemesinde Verdigi 
iki Kararin Ozeti

1. Wemhoff Davasi
Bir Bati Alman vatanda$i olan Karl Heinz Wemhoff, 9 Kasim 1961’de 
hile, dolandiricihk ve benzer su9lari i$ledigi nedeniyle tutuklandi. 
Duru§manm tamamlandigi 7 Nisan 1965’e kadar U9 yil be§ ay tutuklu 
kaldi. Kefaletle serbest kalmak i9in yaptigi miiracaatlar, ka9abilecegi 
veya delilleri ortadan kaldirabilecegi gerekpeleri ile reddedildi.

Yargilama sonunda alti yil alti ay hapse mahkum oldu ve tutukluluk 
siiresinin cezadan sayilmasina karar verildi. Ancak daha sonra verilen 
karar, insan Haklan Mahkemesi’ndeki tartisjina konusu a9isindan onemli 
degildi. Wemhoff Avrupa insan Haklari Mahkemesine a9tigi davada 
mahkum olmadan once U9 yil be$ ay tutuklu kalmasinin insan haklanna 
aykin oldugunu iddia etti.

Avrupa insan Haklan Sozle^mesinin tutukluluga ilifkin 5(3) maddesi 
?oyledir:

“Article 5: The right to liberty and security of the 
person. Everyone arrested or detained in accordance 
with the provision of paragraph 1(c) o f this Article 
shall be brought promptly before a judge or other 
afficer authorised by law to exercise judicial power 
and shall be entitled to trial within a reasonable time 
or to release pending trial. Release may be 
conditioned by guarantees to appear for trial.”

Avrupa insan Haklan Sozle§mesinin tutukluluga ili§kin olarak 
benimsedigi 0I9U ‘makul olma’ olgustidur. Bu nedenle Mahkemede 
W emhoff un mahkum olmadan once tutuklu kaldigi 119 yil be§ ay siirenin 
makul olup olmadigi tartifildi.

Avrupa insan Haklan Sozle§mesi ile Avrupa Konseyi uyeleri, 
mahkumiyet oncesi makul olmayan ko^ullarda ve makul olmayan sure bir
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ki§iyi tutuklamamayi kabul etmi§lerdir. Bu nedenle bir kifinin makul 
olmayan sure tutuklu kalmasi halinde taraf devletler aleyhine Avrupa 
Insan Haklan Mahkemesinde dava apma ve tazminat talep etme hakki 
vardir.

Acaba ‘makul olma’ veya ‘reasonableness’in tammi nedir? §iiphe yok 
ki konuyu aydmlatacak ve makul olmamn anlammi belirleyecek olan 
Avrupa insan Haklan Mahkemesi’nden ba§kasi degildir. Bu konuda 
Mahkeme’nin i§inin hip de kolay olmadigi apiktir. (piinkii uye devletlerin 
her birinin ceza yasalan ve ceza usulleri farkhdir. Uye devletlerin 
tiimiinde mii§terek uygulanacak bir olpii bulmak kolay degildir. En biiyiik 
sorun ise iiye devletlerden bir boliimiiniin uyguladigi Kontinental 
Yargilama sistemi ile diger boliimiiniin uyguladigi Anglo Sakson 
Yargilama sistemi arasinda onemli farklihklar olmasidir. Avrupa insan 
Haklan Mahkemesi’nin degi§ik ceza usul ve sistemleri arasinda standart 
bir “makul olma” olpiisii bulmaya pah$masi gerekiyordu.

1962 yilinda Kibns Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyine iiye olmasi 
iizerine Avrupa insan Haklan Mahkemesi yargiphgma Mehmet Zeka 
sepildi. Wemhoff v. Federal Almanya davasmi dinleyen yedi yargiptan 
birisi de Mehmet Zeka idi. Bu davada Mehmet Zeka di§inda diger alti 
yargip samgin mahkumiyet oncesi, yani soru§turma ve durusjma devam 
ederken iip yil be§ ay tutuklu kalmasmin makul olduguna karar verdiler. 
Mehmet Zeka verdigi azinlik karannda konuyu degi?ik boyutlan ile 
irdeledi ve bir samgin bu kadar uzun siire tutuklu kalmasinm makul 
olmadigi, bir kimsenin mahkum olmadan alti aydan fazla tutuklu 
kalmamasi gerektigi goriijiinii savundu.

Davanin dinlenip karara baglandigi tarihten sonra diinyada ve 
Avrupa’da insan haklarma ve ozgiirliigiine verilen onem artmi§tir. Bu 
nedenle yeni kararlarda Mehmet Zeka’nm kararma yapilan gondermeler 
artmakta ve her gepen gun daha pok hukukpu pogunluk kararmi veren 
yargiplarm degil Mehmet Zeka’mn g6rii§lerini payla§maktadir.

Mehmet Zeka karanmn bir boliimiinde §oyle dedi:
“If a man, presumably innocent, is kept in custody 
for years, this is bound to ruin him. It is true in the 
case of Wemhoff that the trial ended with a 
conviction, but it might have ended with an 
acquittal as well. By detaining a man too long 
before his trial, you throw him into despair and the 
will and desire of a despairing man to defend his 
innocence is materially impaired.”
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Bu goriifler $oyle tercume edilebilir:
“Masum olma olasihgi olan bir kimsenin yillarca 
tutuklu kalmasi onu mahveder. Wemhoff 
davasmda samgin sonufta mahkum oldugu 
dogrudur. Ancak beraat da edebilirdi. Bir samgin 
mahkum olmadan uzun stire tutuklu kalmasi onun 
manen yikimina neden olur. Manen yikilan bir 
kimse ise sugsuz oldugunu kamtlama arzu ve 
iradesini biiyiik olfiide kaybeder.”

Zeka Bey’in bu gorii§lerini sadece hukukfular izlemekle kalmadi, insan 
haklarma ili§kin uluslararasi kurulu§lar da paylajti. Cenevre’de toplanan 
Birle$mi§ Milletler insan Haklari Komisyonu, tutukluluk konusunda 
verdigi raporda fogunluk kararmi veren yargiglara degil, Zeka Bey’in 
kararma katildigmi belirtti. Zeka Bey’in kararmda soyledigi gibi alti ay 
stirenin makul oldugunu, bir kimsenin mahkumiyet oncesi daha uzun siire 
tutuklu kalmamasi gerektigini kabul etti. Komisyon raporunda 
“tutukluluk konusunda Zeka Bey’in verdigi azmlik kararina aynen 
katihyoruz ve ekleyecek bir§ey bulamiyoruz” dedi.

2. Sunday Times Davasi
ingiltere’de kayitli bir §irket olan Distillers Company Ltd., 1958 yilinda 
Thalidomide isimli bir ilaci piyasaya siirdti. Almanya’da bulunmu? ve 
orada kisa siire kullaniltnis bu ilacin hamile hanimlar igin sedative, yani 
yatiftirici etkisi vardi. I lag ingiltere’de hamile hammlar tarafindan yogun 
bir §ekilde kullanildi. Bir siire sonra ilaci alan hanimlar sakat gocuk 
dogurmaya ba§ladilar. Bunun iizerine 1961 yilinda firket imalati 
durdurdu ve piyasadaki ilaglari toplattirdi. Sakat gocugu dogan aileler 
§irketi dava etmeye bafladilar. 1962 ile 1966 yillan arasinda §irket 
aleyhine 70 kadar dava agildi. Sakat goeuklarin aileleri firketten tazminat 
talep ettiler. 1968 yilmda bu davalarm 65’inde focuklarm aileleri ile 
$irket arasmda anla§maya vanldi. ingiltere’de bir kiifiik gocugun taraf 
oldugu davada, ailesi kar§i tarafla anla§maya vanrsa, bu anla§manm 
Mahkeme tarafindan onaylanmasi gerekir. Taraflann anla§tigi davalar 
Mahkeme’nin onayma sunuldu ve onaylandi. Daha sonra ba§ka davalar 
agilmaya devam etti. 1971 yilina gelindiginde sonuglanmayi bekleyen 
389 dava daha vardi.

§irket geriye kalan davalarda gocuklarla ilgili bir vakif kunnayi ve 
vakfa 3,250,000 sterlin yatirarak bu paradan gocuklarin siirekli olarak 
yararlanmasim onerdi. Bu onerinin kabul edilip edilmemesi tarti^ilmaya 
ba^landi. Bu a^amada Sunday Times gazetesi 24 Eyliil 1972 tarihinde 
konu ile ilgili bir yazi yayinladi. Aslinda gazete 1967 yihndan beri
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Thalidomide konusunu giindemde tutuyor ve zaman zaman bu konuya 
ili§kin yazilar yaziyordu. 1968’de varilan anla§manm haksiz oldugunu, 
pocuklara gereginden az tazminat odendigini yazdi.

Bu esnada ba$ka gazeteler de konuya yer verdiler. 1971 yilinda Daily 
M ail is im li diger bir gazetede benzer yazilar yaymlandi. ingiltere 
Bcissavcisi bir mektup gondererek Daily Mail gazetesini uyardi. Yapilan 
yayimn taraflarm anla^ma pabalarmi olumsuz etkiledigini belirtti ve 
gazeteye M ahk em e’y i  etkileyecek boyle yaym yapmamasi i^in ihtarda 
bulundu. Daily Mail gazetesi bu ihtara uydu.

Sunday Times’in 24 Eyliil 1972 tarihli yazisi “Thalidomide pocuklari 
ulusal utanp nedenimiz” basjligim tajiyordu. Bu yazida §irketin anla^mak 
ipin yaptigi onerilerin pok yetersiz oldugu belirtildi. $irket konuyu tekrar 
degerlendirmeye ve daha yiiksek tazminat teklifmde bulunmaya davet 
edildi. Yazinin dipnotunda, bir siire sonra yayinlanacak ikinci bir yazida 
Thalidomide trajedisinin nasil meydana geldiginin anlatilacagi belirtildi. 
Bunun iizerine Ba§savci Mahkeme’ye bajvurarak yayinlanacak yazinm 
Mahkeme’ye hakaret olacagim iddia etti ve yazinm yaymlanmasmi 
yasaklayan bir emir talep etti. Mahkeme bu emri verdi.

Mahkeme’ye buna benzer ba§ka miiracaatlar daha yapilmi§ti. Omegin 
televizyonda yapilan bir program nedeniyle Baijsavci benzer bir emir 
talep etmi§ti. Mahkeme orada emir vermeyi reddetmi§ti. Mahkeme’nin 
gerekpesine gore Sunday Times’in yazisi diger yayinlardan farkli olup, 
dogrudan taraflarm anlajmasim etkileme amaciyla yazilmi^ti.

Bu geli$melerin etkisiyle konu Ingiliz Parlamentosu’nda tartiijilmaya 
ba^landi. Bunu goren §irket 3,250,000 sterlin olan teklifi 5,000,000 
sterline yiikseltti. Ancak bu rakam da kamuoyunu yati§tirmaya yetmedi 
ve sirkete daha pok odeme yapmasi ipin baski yapilmaya devam edildi. 
Sonupta oneri 20 milyon sterline yiikseldi. Boylece thalidomide sakat 
pocuklarinm tazminat konusu, ulusal bir sorun haline geldikten sonra 
taraflarm anla^masi ile poziimlendi. Ancak Sunday Times’da 
yayinlanacak yazinm yasaklanmasi konusu tarti§ilmaya devam etti. 
Sonupta Zeka Bey, insan Haklan Mahkemesi yargici olarak bu konuda 
onemli bir karar verdi.

Ingiliz hukukunda Mahkeme’ye hakaret pejitli §ekillerde yapilabilir. 
Bunlardan biri de Mahkeme karanni etkileyecek §ekilde yaym yapmaktir. 
Hakaret gepmi§te verilmi§ bir karan ele§tirirken yapilabilecegi gibi 
gelecekte verilecek bir karan etkilemek amaciyla da yapabilir. ingiltere 
Mahkemesi bu nedenle Ba§savcinin yaptigi miiracaati kabul etmi? ve 
yayini yasaklami§ti. Bu karara kar§i Sunday Times gazetesi ingiltere 
istinaf Mahkemesi’ne istinaf dosyaladi. Istinaf Mahkemesi ilk Mahkeme 
karanni onaylamadi. Mahkemeleri basin yoluyla etkilemenin yasaya 
aykm oldugu konusunda ilk Mahkeme ile gorii§ birligi ipinde olan istinaf
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Mahkemesi buna ragmen bazi konularm kamuoyu oniinde tartifilmasinda 
kamu yarari olabilecegi gorii§unu benimsedi. istinaf Mahkemesi’ne gore 
eger bir konunun tarti§ilmasinda kamu yarari varsa ve kamu yarari 
taraflarin menfaatinden daha onemli ise, bu konunun basmda 
tarti^ilmasina izin vermek gerekir. Istinaf Mahkemesi bir adim daha ileri 
giderek dava konusunun Parlemento dahil her yerde tartifildigmi, bir tek 
Sunday Times’da yazi yazmanin yasaklanmasmin gifte standart olaeagim 
belirtti ve yasaklama emrini iptal etti. Bu durumda gazete yaziyi 
yayinlayabilir hale geldi. Fakat bir centilmenlik geregi yaziyi bir siire 
yayinlamayarak Bas^avciya karari daha iist Mahkemeye temyiz etme 
firsati verdi. Ba§savci da bu karara kar§i bir iist mahkeme olan Lordlar 
Temyiz Mahkemesi’ne bajvurdu.

ingiltere’de yargi ii<? derecelidir; ilk Mahkemenin kararma kar$i istinaf 
dosyalanabilir. Istinaf kararma kar§i ise Lordlar Temyiz Mahkemesi’ne 
bajvurulabilir. ingiliz Lordlar Temyiz Mahkemesi, ilk Mahkeme ile 
hemfikir oldu ve istinaf Mahkemesi kararim bozdu. Gazetelerin yargiya 
etki etmesine izin verilemeyecegini belirten Lordlar Mahkemesi, yazinin 
yaymlanmasmi tekrar yasakladi. Bunun iizerine Sunday Times gazetesi 
Mahkeme’ye hakaretle ilgili yasalarin Avrupa insan Haklan 
S6zle$mesi’nin 10. maddesine aykin oldugunu one siirerek Avrupa Insan 
Haklan Mahkemesi’ne ba^vurdu. Avrupa insan Haklan Sozle§mesi’nin 
10. maddesi §oyledir. “Herkes gorii§lerini apiklama ve anlatma 
ozgiirliigiine sahiptir. Bu hak, kanaat ozgiirliigu ile haber veya fikir alma 
ve verme ozgiirliigiinii de igerir”. 10 (2) madde bu hakkm simrlanni da 
belirtmiftir.

“(10)2. Kullamlmasi gorev ve sorumluluk yiikleyen 
bu ozgiirlukler, demokratik bir toplumda zorunlu 
tedbirler niteliginde olarak, ulusal giivenligin, toprak 
btitunltigtiniin veya kamu emniyetinin korunmasi, 
kamu dtizcninin saglanmasi ve sug iflenmesinin 
onlenmesi, saghgin veya ahlakin, ba§kalannin §ohret 
ve haklarimn korunmasi veya yargi giiciiniin otorite ve 
tarafsiziiginm saglanmasi if in yasayla ongortilen bazi 
bigim ko?ullarma, simrlamalara ve yaptinmlara 
baglanabilir.”

Avrupa Insan Haklan Mahkemesi’nin karar verecegi iki soru vardi: 1) 
ingiltere’de Mahkeme’ye hakarete ilifkin yasa, Avrupa insan Haklari 
Sozle§mesi’ne aykin mi? 2) Bu olayda verilen yasaklama karan, Avrupa 
insan Haklari Sozle§mesi’ne aykin mi? Avrupa insan Haklari Mahkemesi 
her iki konuda da ingiltere’nin aleyhine karar verdi. Yani yasamn 
sozle§meye aykin olduguna, ayrica dava konusu olayda verilen 
yasaklama karanmn sozle§meye aykin olduguna karar verdi.
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Zeka Bey bu karara katilmakla birlikte ayri karar yazdi ve farkli 
gorii$ler belirtti. Zeka Bey’in karannda belirttigi gorii^lere gore, bir 
hakkm kullamlmasi smirlandigi zaman bu sinmn apik ve net olmasi 
gerekir. Bir gazete hangi yazmin Mahkeme’ye hakaret olujturacagim, 
hangisinin olu^turmayacagim bilecek durumda olmali ve tereddut ipine 
girmemelidir. Ozellikle sup olu^turan bir yasa maddesinin miiphem 
olmayip apik ve net olmasi gerekir. Halbuki ingiltere’de sozkonusu 
yazmin sup olup olmayacagim gazetenin degil, bir hukukpunun dahi 
saptamasi kolay degildi. Yasa’mn insan Haklan Sozle§mesi’ne uygun 
olmasi ve basm ozgurliigiinu korumasi ipin bir gazetenin makul bir 
dikkatle kar§ila§abilecegi riskleri ve yazinm sup olu^turup 
olu$turamayacagmi anlayabilmesi gerekir. Bu ozellikleri ta$imadigi ipin 
ingiltere’deki yasa, insan Haklan Sozle^mesi’ne uygun degildir.

Bir toplumda yargimn otoritesini ve tarafsizligim korumanm biiyiik 
onemi vardir. Diger taraftan, yaym ve ifade ozgiirliigii de son derece 
onemlidir. Bu iki menfaati kar§ila§tirdigimiz zaman ozgiirliige getirilecek 
simrlamanm zomnlu olan hallerde olmasi gerekir. Sunday Times’m 
yayinlamayi tasarladigi yazida yer alanlar gerpeklerdi ve gazete bir ulusal 
trajediyi gundeme getirmeye pali§iyordu. Yazida yer alan yasal konular 
on yildan beri basinda tartisjilmi$ konulardi. Bu nedenle yazinm 
yasaklanmasi gerekmiyordu. Dolayisiyla yasaklama karari sozle^meye 
uygun degildir.

Zeka Bey karanmn sonunda pok kibar bir iislupla Ingiltere’nin yasayi 
degijtirmesi gerektigini belirtti ve §oyle dedi:

“inamyorum ki Magna Carta’nin, Bill of Rights’in 
dogum yeri olan, temel adalet ilkelerinin 
olujmasma katkida bulunmu? bir iilke, bu hatali 
yasayi iptal veya tadil etme gup ve olanagma 
sahiptir.”

Bu kararda Zeka Bey iistiin bir hukukpu oldugunu kanitlami^tir. (^iinku 
hem mahkemelerin saygmligmi korumayi dii$iinmu§, hem de kendini 
gazetenin yerine koyarak konuyu degerlendirebilmi^tir. Daha sonra kibar 
bir iislupla hukukun geli^mesine katkida bulunacak goriisler ortaya 
koymu^tur.
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Yajarnlan boyunca yaptiklari iflerle, ya^adiklari toplumda derin izler 
birakan Kibrisli Tiirklerden biri de hi? §iiphe yok ki hakim Zeka Bey’dir. 
Oncelikle hakim Zeka Bey’in hakim sifatiyla kimligi, diifiinceleri, 
davraniflan, bilgisi, hukuki gucit ve verdigi kararlar hakkinda kisa bir 
ozet vermem gerekir dii§iincesindeyim. Kammea bu kisa ozeti en giizel 
ve gergekgi bir §ekilde, bir zamanlar Kibns Yiiksek Mahkemesi’nde 
hakimlik yapan, Afrika’daki bazi iilkelerde Ba§hakimlik gorevini 
yiiriiten, emekliye ayrildiktan sonra Kibris Avukatlik Barosu’na kaydmi 
tazeleyen ve Kibris’ta ‘Baro’nun Kaplam’ olarak kendisinden soz ettiren 
muhterem Avukat Fuat Bey’den ba§kasi yapamazdi. Zeka Bey’i daha iyi 
anlatamazdi. Ben de Zeka Bey hakkinda Fuat Bey’in soylediklerine harfi 
harfine katildigirm belirtmek isterim.

Avukat Fuat Bey ile birgok kez Zeka Bey’in hukuki bilgigligi ve 
kararlari hakkmda konu§ma ve tarti§ma firsati buldum. Tarti§irken bana 
Zeka Bey hakkinda $unlari soylemi§ti, ki hala hafizamda tazeligini 
korumaktadir:

“Zeka Bey, ben dahil, Kibns mahkemelerinde hakim 
kursusiine oturan biitiin hakimler iginde, yabanci hakimler de 
dahil, en biiyiik hakimdir ve belki de verdigi kararlar ile Kibris 
hukuk tarihine onun kadar damgasini vuran ba§ka bir hakim 
gelmemi§tir ve gelmeyecektir de... Zeka, kiirsiide az konujan, 
taraf avukatlanna duru§malarda mudahaleden kaginan, 
yalmzca miiphem olan bir §eyi agiklamak igin soru soran, 
sakin, sabirli, duru^madan once dosyadaki tiim detaylari 
inceleyen, duru§ma esnasmda ileri stiriilecek muhtemel hukuki 
noktalari onceden tespit eden, duruijmalara daima hazir gelen, 
avukatlara aym mesafede duran, §ahitleri dikkatlice dinleyen 
ve sahitlerin okumujluk durumuna gore verdikleri §ahadeti 
iyice algilayip kavrayan, §ahide bakarak $ahadetini dinlerken o 
jahidi mercek altinda tutan, davada bulgusunu yaparken 
giivenilir §ahadete dayanarak kararma temel olu^turan, 
§ahadeti iyi degerlendiren, §ahadet ne kadar dagmik ve muglak 
olsa da bir yigm jahadet iginde adeta cimbiz gibi giivenilir 
jahadeti digerinden ayiklayan, detay iginde bogulmayan, 
kararlarmi yazarken kullandigi kelimeleri ve terimleri dikkatli
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bir ijekilde seperek kullanan ve hiikme aktaran, verdigi 
kararlardan higbiri kirilmayan, Kibris Yiiksek Mahkemesi’nde 
verdigi kararlardan bazilarinm Miistemlekc doneminde en son 
mahkeme olan Judicial Committee of Privy Council’a istinaf 
edildiginde en kan^ik davalarda bile karan ingiltere’deki Lord 
Hakimler tarafindan bozulmayan, kararlan ilgili son ingiliz 
istinaf Mahkemesince onaylanan, Avrupa insan Haklan 
Mahkemesi’nde, Strasburg’da turn Kibns’i temsilen hakim 
iken kendi bildiginden ve kararlanndan §a§mayan, azinhk 
karan vermekten pekinmeyen, verdigi azinhk kararinm bir siire 
sonra pogunluk karanna d6nu§tiirulmesini saglayan ve verdigi 
kararlarla hakim arkadajlanmn saygismi kazanan, halkimizm 
miistesna bir simasidir. Zeka Bey adalet dagitmak ipin yaptigi 
yemine daima sadik kalarak ki$inin rengine, diline, dinine veya 
soyuna bakarak karar vermeyen, adalet terazisini daima herkes 
ipin e§it ve ayni tutan, mahkemede verdigi kararlardan dolayi 
hip kimse tarafindan hukuk apisindan tenkit edilemeyen bir 
hakim olmustur.”

Fuat Bey, ayrica bir ogretmenin mahalli bir gazetede Nikos Samson 
davasmda verdigi karardan dolayi Zeka’yi tenkit etmesinin haksizlik 
oldugunu, ogretmenin yazisimn soven bir yazi oldugunu, ilgili 
ogretmenin kanun bilmedigi ipin yazisi ile halkmuza gosteri yapmak 
istedigini, oysa Zeka’nm Nikos Samson davasmda verdigi karann dogru 
oldugunu, Zeka’nm hukuki bir karar iirettigini ve “Zeka’mn yerinde ben 
Yiiksek Mahkeme’de oturmu§ olsaydim ayni karan ben de verecektim” 
diyerek, bu davada Zeka’nin yeminine sadik kalarak herhangi bir baski 
altinda kalmadan, o fartlar altinda adalet dagittigmdan ve verdigi 
karardan dolayi kendisine “bravo Zeka derim” demi?tir. Fuat Bey, 
ilaveten “ingilizce’yi ve ingiliz hukukunu bilmeyen bir ki?inin o karan 
anlamasi hip kolay degildir; piinkii Zeka Bey olgular ile hukuksal 
kavramlan yerinde ve pok dogru bir jekilde birle§tirmi§tir” dedi.

Merhum Fuat Bey’in soylediklerinin tiimii Zeka Bey’in nasil bir hakim 
oldugunu anlatmaktadir. Zeka Bey’in amcam olmasi hasebiyle 
delikanlilik donemimden itibaren onun gerek hukuk camiasmda gerekse 
halk indinde saygin yerini yakindan izledim; avukat ve hakimlerin 
kendisinden gorii§ istediklerine yakindan tanik oldum. Kendisi, hayati 
boyunca hipbir hukukpudan yardimmi esirgememi§ti.

Pazar giinleri koye geldiginde civar koylerden Tiirklerin ve Rumlarm at 
ve merkepler iizerinde Zeka Bey’e gelerek goruy ve nasihat dilediklerine 
tanik oldum. Tumiine g6rii§iinii zevkle veriyor, takdir topluyordu. 
Ammsadigim kadanyla bir konu§mamizda kendisine “Amca, sen bu 
kadar insana nasihat ve hukuki gorii§ veriyorsun, iistelik de hakimsin ve
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bu sorunlar istinafa kadar ula§abilir. Bu verdigin gorii$le kendini 
baglamiyor musun ve sikintiya du§mez misin?” dedim. Amcam da bana 
“Bak Orhan, ben kendilerine yalniz yol gosteririm, gidin iyi bir avukat 
bulun, dava apabilirsiniz ancak giivenilir §ahadete ihtiyaciniz var, ilgili 
mahkemeyi hakli oldugunuza dair inandirmaniz gerekir derim” diyerek, 
“hipbir zaman kendimi baglayacak §ekilde ‘sen mutlaka davayi 
kazamrsin’ demem; onun i?in bu hususta tamamen rahatim” dedi.

Kiifiik ya§imdan beri babamin te^viki ile amcam Zeka Bey’in yolunu 
takip ettim. Goru§lerini bana aktanrken, hakimlik mesleginin ne kadar 
kutsal bir meslek oldugunu, herkesin hakim olamayacagim, yalnizca 
hakimlik meziyetlerine sahip olanlann hakim olmasi gerektigini, yalnizca 
bilginin kafi olmadigim, hakim olacak kifinin elinin ve vicdanmm temiz 
olmasi gerektigini, hakimin yasalara uymasi ve adli takdirini dogru yonde 
kullanmasi gerektigini, hakimin taraflar arasindaki tartijmalarda taraf 
olmamasi gerektigini, ofke iginde bir hakimin adalet dagitamayacagim, 
hakimin pe§in hiikiimlii olamayacagim, dava dosyasi duru§malarda 
kapanmadan hakimin bir kanaate varmasimn dogru olmadigim, bakmasi 
gereken davalan bir yiik olarak gormemesi gerektigini, meslegini severek 
gorev yapmasi gerektigini soyliiyordu. Aynca hakimin verdigi kararlarda 
gerekgeler tamam ve anla§ilir olmali, hakimin kararlari doyurucu olmali, 
az geli§mi$ iilkelerde hakimin kararma bazi ki§i ve mercilerce 
yapilabilecek miidahaleye taviz verilmemeli, hakim baskiya aldirmadan 
adaletin tecellisi if in paba sarf etmeli, seklinde bana zevkle anlatiyor, 
gorii? ve nasihatlarda bulunuyordu.

Hakim Zeka Bey’in ilk tayini Limasol Kaza Mahkemesi’ne yapildi ve 
avukatlik mesleginde 90k ba§anh oldugu igin o donemde ilk hakimlik 
tayini kur’a hakimligi oldugu halde, kendisine bir basamak iistiinde olan 
Kaza Mahkemesi Hakimligi verildi ve birkaf yil sonra terfien 
Limasol’dan Lefko§a Kaza Mahkemesi Ba§kanhgi’na getirildi.

Lefko§a Kaza Mahkemesi ba§kam iken Ba$piskobos Makarios ile 
Belediye Bajkam Avukat John Clerides arasinda sepimlerle ilgili bir 
ihtilafta 90k ilginf bir dava dinledi. Karanm vermek ifin Osmanli 
Sultam’mn Hatti Humayun Fermam ile kiliseye verdigi haklan belirten 
fermamn bir fotokopisini istanbul’dan getirtti ve ona dayanarak Kibns 
Kilisesi hakkinda karar verdi. Boyle yerinde bir hukuk karan verdigi ifin 
de hukukfular tarafindan takdir edildi.

Zeka Bey’in hakimligi esnasinda, gerek Kaza Hakimi, gerekse Kaza 
Mahkemesi Balkan 1, istinaf Mahkemesi Hakimi, Yiiksek Mahkeme 
Ba^kam olarak pek 50k davalar ve istinaflar gordii, karara bagladi. 
Yiiksek Mahkeme hakimi olarak verdigi birpok karar, takip edilmesi 
gereken iftihat karan olarak kabul gordii ve avukatlar ile hakimlere 
9ah§malarinda rehber oldu. Yiiksek Mahkemelerin vermi$ olduklan her
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karar iptihat niteligini ta§imayabilir. Yiiksek Mahkemelerin verdikleri 
kararlarm iptihat niteligini ta$imalari ipin o kararlarin titizlikle alinmi$ 
olmalan, bilimsellige dayanmalan ve pok uzun vadede 
uygulanabilirlilikleri ipin saglam temellere oturmalari gerekiyordu.

Zeka Bey, hukuk tahsilini Istanbul Universitesi’nde yaptigi ipin 
Osmanli doneminde uygulanan Mecelle, $er’i Kanunlan ve Vakif 
Kanunlari ile ilgili zamanm mevzuatim K ibns’ta en iyi bilen hukukpu 
kabul edildi. Ya§adigi miiddetpe ve halen Kibns mahkemelerinde, gerek 
Kuzey’de gerekse Giiney’deki mahkemelerde, kararlarmdan iktibas 
edilmekte; vermi§ oldugu kararlar miistesna ve de giiplii kararlar olarak 
kabul gormektedir.

Zeka Bey istanbul Hukuk Fakiiltesi’ni bitirdikten sonra Londra’da 
avukathk meslegine ozel olarak avukat yeti$tiren Middle Temple olarak 
bilinen Hukuk Enstiitiisii’ne kaydolarak ingiliz hukukunu da ogrenmij, 
boylece birpok hukukpuya nazaran avantaj saglami§ oldu.

Zeka Bey, 1 Ekim 1952’de istinaf Hakimi tayin edildikten sonra istinaf 
Mahkemesi hakimligi esnasmda birpok kararlar yazdi. Bu kararlarm pogu 
Kibns’in Miistemleke doneminde ve 1960’da Kibns Cumhuriyeti 
kurulduktan sonra yazildiklari ipin kararlarin iptihat karan olarak 
basildigi kitaplarda ingilizce dilinde yazildi. (^iinkii ingilizce lisani 
toplumlann ileti^iminde ortak bir dil olarak kullamliyordu. Zeka Bey’in 
ingilizce lisani ve de kalemi kuvvetli oldugundan, bu lisan altinda da 
hukuki ve isabetli kararlar yazarak Kibris’taki hukuk camiasina armagan 
etti.

Bu yazimda, Zeka Bey’in vermi§ oldugu ve ttimii ingilizce lisanmda 
hazirlanmi§ olan kararlardan alinti yapmi§ bulunuyorum. Miimkun 
mertebe Ttirkpe dilde anla§ilir bir iislupla terciime etmeye pah§tim; 
terciimemde devrik ciimleler de kullandim. Ancak ne yazik ki, ingilizce 
lisanmda kullanilan kelime ile hukuki terminolojinin kar§iligi Tiirkpe 
lisanmda bulunmayabildiginden ve bu yiizden ingilizce metindeki 
anlamsal giicti Tiirkpe metinde elde etmek imkan dahilinde olmadigindan, 
merakhlarm isterlerse kararlan, yayinlandiklan kitaplardaki ingilizce 
metinden okumalanni oneririm. Okuduklannda Zeka Bey’in kaleminin 
giicii ile hukuk bilgisini ve insani ili§kilerindeki zarafeti, bilgi, birikim ve 
tecriibesini anlayip degerlendirebilirler. Bana gore onemli saydigim, Zeka 
Bey’in goriip karara bagladigi ve iptihat niteligini ta§iyan birkap karanni 
aktarmak istiyorum.

iktibas edecegim bazi iptihat kararlarmdan once, Zeka Bey’in Yiiksek 
Mahkeme Ba§kam tarafindan kendisine verilen gorev dogrultusunda, 
ne§redilen biitiin onemli iptihat kararlanni topladigi 'The Cyprus Law 
Reports. Digest o f  Cases by M. Zekia’ (Kibris iqtihatlari) ba§likli ve
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toplam 20 kitaptan olu$an eserin 1957 yilinda basilarak hukukfularin 
kullanimma sunuldugunu belirtmek isterim.

Kibns’ta 1963 Aralik ayinda patlak veren olaylar sonunda Kibns 
Yiiksek Mahkemesi Ba^kanhgi’m elinde tutan yabanci uyruklu basjkanm 
Kibns’tan aynlmasi uzerine ve Tiirkiye Cumhuriyeti Ba$bakam ismet 
inonii’niin Kibns Tiirk hakimlerinin, Kibns Tiirk halkimn menfaatlerinin 
korunmasi bakimindan gorevlerine devam etmeleri konusunda karar 
vermesinden sonra, Kibns Tiirk Hakimleri Birle§mi§ Milletler Ban? 
Giicii’ntin himayesinde 1964’den Temmuz 1966’ya kadar Rum 
hakimlerle birlikte goreve devam ettiklerinden, Zeka Bey de Yiiksek 
Mahkeme hakimlerinin en kidemli iiyesi olmasi nedeniyle 1964’de Kibns 
Yiiksek Mahkemesi Ba§kanligina getirildi ve soz konusu ba^kanligi 
Agustos 1966’ya kadar yiiriiterek emekliye aynldi. Ancak Zeka Bey bu 
kez Avrupa’daki hakimligine devam etti ve tiim Kibns’i temsilen Avrupa 
Insan Haklan Mahkemesi’nde, Strazburg’da hakimlik meslegini, vefati 
tarihine degin 26 yil boyunca siirdiirdii.

§imdi, Zeka Bey’in Istinaf Mahkemesi Hakimi ve/veya Yiiksek 
Mahkeme Uyesi ve de Yiiksek Mahkeme Ba§kam olarak verdigi ve 
iftihat karan niteligi ta§iyan kararlarma deginmek isterim. Bu kararlar 
yukanda anilan The Cyprus Law Reports adi altindaki kitaplanndan 
alinmiftir:-

1. Regina v Huseyin Ahmet Ku^uk 22 C.L.R. sayfa 61’deki 
karar1

Olgular: 1957 yilinda 18 ya§indaki Tatlisu koyiinden foban Huseyin 
Ahmet Kiifiik, 3 Aralik’ta koyiindeki otlakhkta surtisunii otlattiktan sonra 
geceleyin koyiine dondu; hayvanlarmi mandraya koyduktan sonra evine 
gitti ve bir tabancayi yatagmin iizerine koydu. Elbiselerini degi§tirirken 8 
ya§indaki karde^i tabancayi yatagin iistiinden aldi. Ancak tabanca ansizin 
ate? aldi ve karde§i kendi kendisini omuzundan vurarak yaralandi. Ahmet 
Kiipiik karde§ini derhal Lefko§a Devlet Hastahanesi’ne tedavisi if in 
gotiirdii ve tedavisi yapildi. Kiifiik eve dondiigiinde Polis Miidiirii Ali 
Raci kazanin tahkikati if in evde bekliyordu. Ahmet Kiipiik derhal polis 
Miidiirii’ne verdigi izahatta, bir gun once ogleden sonra hayvanlarmi 
otlatirken yolun kenarmda bir tabanca buldugunu, onu eve getirdigini, 
niyetinin i§ elbiselerini degiftirdikten sonra Polis karakoluna gidip polise 
teslim etmek oldugunu, ancak karde§inin tabancayi gordiigiinii ve eline 
aldiginda patladigim soyleyerek tabancayi polis miidiiriine teslim etti. 
Samk durumunda olan Kiifiik, tabancamn nasil ve nerede ele geftigi 
hususunda polise verdigi ifade ile mahkemede verdigi §ahadet uyum
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ipindeydi. EOKA doneminde izinsiz ve/veya ruhsatsiz silah tajiyan veya 
tasarruf eden kisi sup i§lemi§ olurdu ve mahkum edilmesi halinde idam 
cezasi ile cezalandmhrdi, ki bu mevzuat K ibns’taki Fevkalade Hal 
durumundan dolayi ingiliz idaresince vazedilmi§ti. Sanik Ahmet Kiipiik, 
aleyhine getirilen davada oliim cezasi ile cezalandiriliyordu. Samgin 
davasi Ozel Mahkeme’de Hakim John tarafindan goruldii. Samk suplu 
bulundu ve idam cezasina parptirildi. Sanik, Hakim John’un karanni 
istinaf etti.

Istinafi, Istinaf Mahkemesi heyetini olu§turan Zeka Bey ve Zannettides 
tarafindan dinlenip karara baglandi. istinaf eden gerek polise verdigi 
ifadede, gerekse mahkemede, tabancayi yerde buldugunu ve niyetinin 
polise teslim etmek oldugunu, ancak kazadan dolayi polise erken gidip 
verecegi yerde tabancayi gep teslim ettigini soyledi.

Zeka Bey oldukpa uzun ve gerekpeli bir karari ingilizce lisanmda yazdi. 
Ozetlenecek olursa Zeka Bey bu uzun karannda turn §ahadeti ve iddialan 
inceledikten sonra karannda §unlan siraladi:
a) Silah tasarrufunun ispat edildigi durumlarda, soz konusu silahin 

tasarrufunun yasal otorite ile veya yasal bir mazaretle elde edildigi 
hususunda ispat kiilfeti, tasarrufu elinde bulundurana ait olur.

b) Silahi tasarrufunda bulunduran ki.sinin mahkemeye ibraz edecegi 
§ahadetle soylediklerinin muhtemelen dogru olabilecegi, boylece 
ispat ktilfetinin samk tarafindan bertaraf edilebilecegi du§imulmelidir.

c) Mahkeme huzurunda bulunan turn §ahadet nazan dikkate alindigmda 
istinaf edenin hikayesinin dogru olabilecegi ihtimal dahilinde 
oldugundan mahkumiyetin iptal edilmesi gerekir.

Netice olarak mahkumiyet ve ceza karari iptal edilir.

2. Regina v $efki Recep 22 C.L.R. sayfa 75’deki karar

Olgular: §efki Recep adindaki §ahis ba?ka ki§ilerle birlikte Ozel 
Mahkeme’de 9 §ubat 1957’de Fevkalade Hal Nizamati aleyhine 
tasarrufunda patlayici madde bulundurduklanna dair davadan Hakim 
John tarafindan suplu bulunarak mahkum edildiler. $efki Recep 9 ay 
hapse mahkum edildi. Hakim John’un karari istinaf edildi.

istinaf Mahkemesi Zeka Bey ve Zannettides tarafindan olu§tu ve istinaf
26 Mart 1957’de dinlendi. Karari Zeka Bey yazdi ve okudu. Zeka Bey: 

“istinaf edenin aleyhine olan §ahadet, yalmzca 12  yadindaki bir 
pocugun yeminli §ahadetinden kaynaklanmi? olup, istinaf eden 
tarafindan iki donum uzaktan, arkadan, bir harup agacinm iistiinden 
dort patlayici bombamn alindigi jeklindedir. Her ne kadar da ilgili yere 
halk toplanmiij ve ikinci samk aleyhine, onu bombalarla gordukleri
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hususunda §ahadet vermi^lerse de; bunlardan hip birisi istinaf edenin 
harup agacmdan bombalari aldigim gordiigiinii soylemedi. §ahit 
durumundaki focuk geni§ bir bifimde istintaka (?apraz sorgulamaya) 
tabi tutuldu ve focugun yanlifliga du§tiigii §eklindeki savunma 
avukatinm sorusuna eevaben 90cuk “onun oldugunu sandim” dedi. 
Boyle soyledigi ifin de bombayi alan kifinin istinaf eden oldugu 
hususunda fiiphe dogdu.”

Zeka Bey tiim §ahadeti ve iddialari inceledikten sonra kararinda sunlari 
siraladi:
a) Hukuki afidan yemin altinda bir focugun verdigi §ahadetin ba$ka

§ahadetle teyit edilmesi gerekmez. Ancak gen? oglan veya kizlan 
teyit edici ba§ka §ahadet olmayan vakalarda, yalnizca o §ahadete 
dayamlmasinm tehlikeli oldugu hususunda mahkemenin kendini ikaz 
etmesi gerekir. Ancak mahkeme yemin altmda §ahadet veren kiifiik 
focugun soylediklerinin dogru oldugu kanaatina varirsa samgi 
mahkum edebilir.

b) Bidayet Mahkemesi’nin kararmdan goriiluyor ki, hakim istinaf edenin
durumunu diger samklardan ayirmadi ve 12  ya§indaki focugun 
fahadetine dayanarak mahkum etti. Mahkeme burada hata yapti, 
fiinku hakimin kararmdan gorulecegi gibi istinaf edeni, diger 
samklarin kanunsuzluklarimn ifinde telakki etti ve hataya dii§tii. Bu 
bakimdan mahkumiyet karan iptal edilir.

3. Regina v Nicos Samson 22 C.L.R. sayfa 128-129’daki karar

Olgular: Sivil elbise giymi§ Giivenlik Giifleri’nden bir grup ingiliz, 
aldiklan bilgi iizerine, 30.1.1957’de sabah saat 00.01’de Dali koyunde bir 
eve gitti. Ozel Kuvvet mensuplan 4 ki§i idi. Birisi Stengun, digerleri ise 
tabancah olarak herhangi bir ihbar vermeksizin, evin di§a afilan kapisim 
kirdilar ve evin salonuna girdikten sonra devam ederek salona afilan 
ba?ka bir odanm if ine girdiler. Odamn if ine girdiklerinde istinaf edeni bir 
yatagin arkasmda ayakta dururken gordiller. Kendisi kazak giyiyordu, 
fiplak ayakhydi; sag eliyle bir Stengun tutuyordu, sol eli ise silahm 
magazininin iizerinde idi ki bu magazinin ifinde 27 mermi vardi. Silah 
pozisyonda idi. Yani silah ajagida, beline yakin bir yerde idi. Stengun 
dolu olmasina ragmen ati§ vaziyetinde degildi. Oda kiifiiktii ve istinaf 
eden oda kapismin kar§isinda durmaktaydi. Odanm ifinde kiifiik bir 
focuk vardi ve yatagin iizerinde oturuyordu. Odanm ifine girdiginde 
Willard, Stengun tiifegi ile ate? ederek istinaf edenin ba§ina ve sol 
tarafina ate§ afti. istinaf eden yatagin arkasma fomeldi ve Willard 
ko§arak Stengun tiifegi ile istinaf edenin ba.sina ve aym §ekilde silahla
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koluna vurdu. Istinaf eden yere dogru sendeledi. Bu kez M. isimli 
giivenlik mensubu istinaf edenin ba§ma iki kez vurdu. Burge isimli polis 
ise istinaf edenin sag elini etkisiz hale getirerek istinaf eden yerde iken 
silahmi elinden almayi becerdi. Luge isimli gorevli yatakta oturan 
pocugun ba$ma tabancasi ile vurdu ve onu bayiltti. Sonra birkap darbe 
daha istinaf edenin batjma ve viicudunun birpok yerine vuruldu. istinaf 
edenin aim ve bumu kanadi. Miicadele esnasmda istinaf eden ‘.iddetli 
tepki gosterdi. Ancak giivenlik elemanlarmdan hipbirisi yara almadi. 
Samgin elinden silah ahndiktan sonra ve kendisine geldikten sonra Luge 
ve M .’nin $ahadetine gore, samk bagirarak “Belanizi versin ingilizler, 
niye ben sizi vurmadim, birazdan hepiniz olii olacaktimz” . Willard’a gore 
ise istinaf eden “Beni oldiiriin piinkii hepiniz olii olacaktimz. Oldiiriin 
beni piinkti bana vakit verseydiniz hepiniz olii olacaktimz” dedi. Sonra 
Polis Miidiirii Burge, yalmz Stengun silahmi elinde bulundurdugu ipin 
istinaf edeni tevkif etti. Kendisine ihtarda bulunuldugunda istinaf eden 
sanik “Beni tevkif ediniz piinkii ben supluyum, fakat o pocuk supsuzdur” 
dedi. Bidayet Mahkemesi yalmzca polislerin verdigi §ahadete inanarak 
samgi, aleyhine getirilen her iki davadan suplu buldu ve her iki davadan 
ayn ayn mahkum ederek, samgin idam edilmesine karar verdi.

Bu ingilizce yazilan kararda Fevkalade Hal zamamnda yapilmi? olan 
Nizamat perpevesinde samgin aleyhine getirilen birinci davada samk 
silahmi atejledigi ve kanunsuz silah ta§idigi ipin davalar apildi. Ancak 
gerpekte sanik o silahla ate§ etmedigi gibi ate$ etmeye de te§ebbiis 
etmedi; piinkii ate§ etmeye te$ebbiis konusunda niyetini gerpekle^tirmek 
ipin bir harekette bulunmasi, yani ‘actus reus’ olmasi gerekirdi. Esas 
hukuki durumun piif noktasim bu olu^turuyordu.

Sanik karari istinaf etti. istinafi Bajhakim Bourke ile istinaf 
Mahkemesi hakimleri Zekia (Mehmet Zeka) ile Zannetides tarafindan 
goriildii. istinaf Mahkemesi heyeti, taraflarm avukatlannm §ahadet ve 
hukuki noktalar iizerine sunduklan tarti§malan degerlendirdiler. ikinci 
davada kanunsuz silah ta$idigi hususunda yapilan istinafm reddedilmesi 
hususunda turn hakimlerin mutabik kalmalarina ve silah ta§imasmdan 
dolayi idam kararimn dogru olduguna hemfikir olmalarma ragmen, o 
silahla ilgili memurlara ate§ ettigi ve/veya ate? etmeye te§ebbus ettigi 
hususunda aralarmda fikir birligi olu§madigindan, ingiliz Ba^hakim ilgili 
davadan da mahkumiyetin reddedilmesini desteklerken, Zeka Bey ile 
Zannetides ibraz edilen §ahadet muvacehesinde silahmi kullanmaya 
tc.‘?ebbiis ettigi hususundaki kararm boyle bir davada mahkumiyet ve 
cezanin desteklenemeyecegine karar verdiler ve pogunluk karari ile 
birinci davadaki mahkumiyet ile ceza karari iptal edildi. Ama neticede 
istinaf eden samk kanunsuz silah ta§idigi ipin, ikinci davadan gerek 
mahkumiyeti gerekse idam cezasi onaylanmi§ oldu.
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Bu istinafta esas dava ‘silahi ate? etmek suretiyle kullandi’ iddiasi 
olmasina ragmen, aslinda silahi ate§lemedigi ancak ateflemeye te^ebbus 
ettigi hususunda tartijmalar yapilmifti ki, ‘attempt’ yani Ue^ebbus' 
kelimesi uzerinde hukuki tartisjmalar agirlik kazanmi§ti.

Zeka Bey, Mahkeme’nin fogunluk kararmi yazdi ve okudu. Zeka 
Bey’in kararmda §u hususlar onem arz etmektedir:
a) ispat edilen olgular muvacehesinde istinaf eden kifinin tuttugu silahi 
ileride kullanmak niyetinde oldugu goriilmektedir. Fakat bu davada bu 
olgulardan yalnizca ate§ etmeye te§ebbiis hususunun istirhaf yoluyla 
fikabilecegi du$unulmemelidir. Dolayisi ile biitiin ibraz edilen §ahadet 
iyiee degerlendirildiginde silahin ithamnamede gortildiigii gibi ate§lendigi 
hususunda ve Bidayet Mahkemesinin kararmda ate? etmeye tesjebbiis 
ettigi hususunda verilen mahkumiyet ve cezamn bozulmasi gerekir.
b) §ahadettcn goriiltiyor ki, istinaf eden Fevkalade Hal Nizamati 52(c) 
tahtinde bir silah taijiyordu. Dolayisiyla ikinci davadan istinafi reddedilir.
c) Mahkeme oliim kararmi verirken hangi kelimeleri kullanmasi 
gerektigi hususunda yasa meveut degildir. Adaletin tecellisi ifin belirli 
kelimeler kullanmaya ihtiyaf yoktur. Her halukarda bu sorun Ceza Usui 
Yasasi Fasil 14 Madde 3 tahtinde bir durum arz etmez. Dolayisiyla 
birinci davadan mahkumiyet kabul edilir; ikinci davadan mahkumiyet 
reddedilir.

Bu istinaf karan Ceza Hukuku ve §ahadet Yasalan bakimmdan 90k 
onemli bir dava oldugundan ve karar ingilizce yazildigindan, merakhlann 
bu karan incelemeleri ifin ingilizce lisamnda hazirlanan bu kararin 
tumtinu okumalan gerekir g6ru§undeyim.

4. Dervish Halil (istinaf eden) v Kibris Cumhuriyeti (aleyhine 
istinaf edilen) C.L.R. sayfa 432’deki karar

Olgular: Oldiiriilen kadin, istinaf edenin izin ve miisaadesiyle fahi§elik 
yapan kansiydi. Bir giin once samk kansim ziyaret ederek ondan 
kendisine para vermesini talep etti. Kansi ona para vermeyi reddetti. Bir 
tarti§ma oldu ve kansina “Bekle goresin sana ne yapacagim” dedi. Ertesi 
giin samk tekrar kansim ziyaret etti ve karisi ile tarti§tiktan sonra kansim 
bifaklamaya ba§ladi. Kadin bifaklanmi? halde sendeleyerek kapiya dogru 
giderken samk kendisini bir kez daha bifakladi. O an vaka mahalinden 
gefen polisler vakanm oldugunu gortince her ikisini de alarak polis 
otosuna koydu ve polis arabayi kadim hastahaneye gotiirmek ifin acele 
siirerken samk kansimn olmesi ifin polise acele siirmemesini soyledi. 
Daha sonra kadin hastahaneye tedavi ifin gotiiriildiigiinde, samk doktora 
“Birak olsun, olmesi daha iyidir” dedi. Yaralarmm yeri vticudunun en
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nazik yerlerinde meydana geldi. piinkii yaralardan biri boynunda idi ve 
carotic arteri ile larynx’i birbirinden ayirdi.

Samk polise verdigi ifadede, kansimn soyledigi bazi sozlerle kendisini 
ki§kirttigmi soyledi. Ancak bu iddiasmi kamtlayacak §ahadeti 
mahkemeye ibraz etmedi. Sanik Magosa Agir Ceza Mahkemesi’nde 
taammiiden i§ledigi bu cinayet ipin mahkum oldu ve mahkeme tarafindan 
idam cezasina parptirildi.

Samk gerek mahkumiyet gerekse ceza ipin istinaf etti. istinaf 
Mahkemesi’nin kararmi (Mahkeme heyeti O’Briain, Zekia, Vasiliades ve 
Jossephides’den olu§uyordu) Zeka Bey yazip okudu.

Bu karar, 1960 Kibns Cumhuriyetinin olu§umundan sonra verildigi ipin 
ve hukuk apisindan taammiiden cinayet ile adam oldiirme ciiriimleri 
arasmda farklihk bulundugu ipin, bu kararin hukuk apisindan iyice 
incelenmesi amaciyla daha fazla detay vermeyi uygun gordiim. 
Dolayisiyla gerek hukuki maddeleri gerekse Anayasa Mahkemesi ile 
hukuki terimleri daha apik bir §ekilde gostermek bakimindan basildigi 
kitaptaki ayni kelime, terminolojiyi mtimkiin mertebe Tiirkpe’ye 
pevirmek suretiyle bu davadan iktibas etmek istedim. Bu istinaftaki 
onemli hususlar §u §ekilde kitaba aktanlmi§ bulunmaktadir:

Ceza kanunu -  oldiirme -  3/62 sayili tadil yasasmdan once duran 
Ceza Kanunu Fasil 154, Madde 204 ve 205 tahtinda -  tam katillik 
veya planlanmi§ katillik veya planlanmi§ cinayet / Anayasa’mn 7. 
maddesinin ikinci paragrafi / Yiiksek Anayasa Mahkemesi’nin Kibns 
Cumhuriyeti ile Loftis davasmda ‘premeditation’ (taamiiden) 
kelimesinin Anayasa’mn 7. maddesi ve 2. paragrafindaki anlam 
ve/veya yorumu/ daha onceden planlanan cinayetlerde hukuki karine 
(presumption of law) olmadigi / ttim pevre §ahadet ve durumlardan 
onceden planlanmi§ olup olmadigi hususunda bir bulgu 
olu^turulmalidir / Ceza Kanununda madde 207’deki ‘malice 
aforethought’nin aksine ‘premeditated homicide or murder’ ibaresi 
hukuk lisanmda yerine oturmu§ bir terim degildir ve her meselede 
kendi ipinde degi§ebilir’ (Premeditation is not a term of art). Provoke 
/ ki§kirtma olup olmadigi hususu §ahadetin kendisinden veya 
§ahadetin butiinliigii iperisinde istihrap yolu ile ortaya pikabilecegi 
desteklenebilir. §ahadet olmadan bazi olaylarm ki?kirtilmasi sonucu 
olu^tugu spekiilasyonu kabul edilemez, §ahadetle ispatlanmasi 
gerekir (Ceza Yasasi, Fasil 154, madde 208).

Kararin onemi dolayisiyla ingilizce metinden bazi noktalan bu yazima 
aktarmayi uygun buldum. Zeka bey karannda §oyle diyor:

(1) ‘Premeditated murder’ or ‘premeditated homicide’ unlike the 
phrase ‘malice aforethought’ is not a term of art and it has to be 
taken in its ordinary meaning.
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(2) When a person makes up his mind either by an act or omission to 
cause the death of another person and not withstanding that he has 
time to reflect on such decision and desist from it, if he so desires, 
goes on and put into affect his intent and deprives another of his 
life, that person commits a primeditated homicide or murder which 
entail capital punishment.

(3) There is no presumption of law in the case of premeditation but 
this has to be inferred in each particular case from the surrounding 
circumstances.

(4) The cumulative effect of the facts in this case warrants a
conviction o f premeditated murder.

(5) The Court can not be invited to speculate as to provocative
incidents of which there is no evidence and which can not be
reasonably inferred from evidence.

Mancini, V.D.P.P 28 Criminal Appeal Reports p.65 at p.77 applied. 
Appeal dissmissed.

5. Polyxeny Kyriacou (istinaf eden) v The Estate of the Late K. 
Petrou (aleyhinde istinaf edilen)

Olgular: Istinaf eden, bir kadina bedava ve/ve ya kar§iliksiz bazi 
hizmetler verdi; ancak ileride bu hizmetlerden dolayi birijcyler
kazanacagim limit ediyordu. Akitler Hukuku Fasil 149, madde 149 §oyle 
der: “Bir ki§i bedava yapma niyeti olmaksizin oteki bir ki§i ifin yasal 
olarak herhangi bir i§ yapar veya ona herhangi bir nesne teslim ederse, o 
oteki ki§i de yapilan iften veya teslim edilen nesneden yararlamrsa, oteki 
ki$i, i$i boylece yapan veya nesneyi teslim eden ki§iye tazminat odemekle 
ya da yapilan ifin aksi duruma gelmek veya nesneyi geri vermekle 
miikelleftir.”

Zeka Bey, Yiiksek Mahkeme Reisi O ’Brien, Yiiksek Mahkeme 
hakimleri Zeka, Vassilyades ve Josephides tarafindan goriilerek karara 
baglanan i§bu istinaftaki karan a^agidaki gibi afikladi:

“Quantum meruit prensibine dayamlarak yapilan bir talepte hizmeti 
alan ki§inin niyeti onemli degil fakat onemli olan hususun hizmeti 
veren kifinin o hizmeti bedava vermek niyetinde olup olmadigidir. 
Madem ki istinaf eden hizmeti verirken istikbalde bu hizmetlerinden 
dolayi faydalanacagim limit ediyordu, talepleri Akitler Hukuku Fasil 
149, Madde 70 iferisine girmi§ kabul edilmelidir. Bu bakimdan i§bu 
davamn bu hukuki durumu nazan dikkate almasi bakimindan yeniden 
goriiijulmesi ifin Bidayet Mahkemesi’ne geri gonderilmesine karar 
alimr. Dava yeniden g6rii§iilmek ifin Kaza Mahkemesi’ne iade edildi.”
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6. Gavriel Hristodulu (istinaf eden) v Pavlos Hadjitofi (aleyhine 
istinaf edilen) 24 C.L.R. sayfa 87- 89’daki karar

Olgular: Bir ta§mmaz mal tecavtiz davasmda mtidafa tarafi Haksiz Fiiller 
Yasasi Fasil 9, madde 39(2) tahtmda bolgenin orf ve adet veya 
uygulamalarma gore koin,>usuaun ta§mmaz malmdan gefmeye hakki 
oldugunu ileri siirdii. Davayi goren Kura (Sulh) hakimi ileri siiriilen 
mudafadaki mahalli uygulama hakkindaki kriterlerin ispat 
edilmediginden davaci lehine bir men-i miidahale karan verdi. Davali bu 
karan usul icabi aym mahkemenin reisine istinaf etti. Mahkeme reisi de 
a§agidaki mahkemenin kararmi bozarak davahmn boyle bir gefit hakki 
oldugunu bolgenin mahalli adeti oldugu hususunda karar verdi. Fakat bu 
kez davaci Mahkeme reisinin karan aleyhine Yiiksek Mahkeme’ye istinaf 
etti. istinaf eden tarafindan istinaf Mahkemesi’nde zabitlarda goriilecegi 
gibi davahmn o yorede boyle bir adet oldugu hususunu ispat edemedi ve 
Kaza Mahkemesi reisinin ‘local custom’ kelimelerinin tefsirini hatah 
yaptigim soyledi. istinaf edenin avukati, devamla, ta§inmaz malla ilgili 
bu ttir mahalli uygulamalarin Ada’mn ba$ka taraflannda da oldugundan 
ilgili 39(2) maddesi altinda boyle bir ‘tresspass’ davasmda ‘local custom’ 
iddiasmm ileri siiriilemeyecegini iddia etti. Yine istinaf eden, bu konuda 
daha once istinaf eden mail uzerinde gefit hakki olmadigi hususunda bir 
karar oldugundan ve bu karar ‘Judgement in Rem’ oldugundan davali 
tarafi ‘local custom’ savunmasmi ileri siiremez; gtlnkii bu onceki karar 
‘Res Judicata’ niteligi ta§ir.
Zeka Bey Istinaf Mahkemesinin kararmi joyle teblig etti:
1. Mahkeme huzurunda bulunan §ahadetten, bir mahalli uygulamanm 

kriterlerinin ne oldugu, yani bu uygulamanm 90k eski oldugu, makul 
oldugu, gefidin ne ijekilde bulundugu ve nerden kullamldigi kesindir. 
istinaf edenin tarlasi mevkii ve bolgesi en iyi fekilde tarif edilmiftir 
ve istinaf edenin ilgili parfa tarlasi gepit olarak mahalli uygulama 
ifinde bulunmaktadir.

2. Bolgedeki tarla sahipleri tarlalanm siirup ekmek ifin kom§ularimn 
tarlalarinm uzerinde o tarlalan basarak, gefit yaparak, gerekeni 
yapmaktadir ve genel anlamda §ahadet muvacehesinde bu jekildeki 
bir geyit tarlaya zarar vermemektedir. Israrli bir §ekilde istinaf eden 
tarafindan iddia edildi ki, jayet bir mahalli uygulama Ada’nin birfok 
yerinde var ise, bu uygulama mahalli olmaktan fikar ve genel 
uygulama durumuna girer. Bu bakimdan mahalli uygunlugu tefsiri 
ifine girmez ve tecaviiz olayi ifin davahya savunma hakki vermez. 
ingiliz hukukundaki uygulamada §ayet bir mahalli uygulama birkaf 
yerde varsa bu uygulama mahalli uygulamadan fikar diye bir§ey 
yoktur; fiinkii Bastard V Smith 1838, 2 Mood and Are 129’daki
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iptihat raporunda Devonshire’in biiyiik bir cografyada bile yapilan 
uygulamalarm mahalli uygulama oldugu kabul edilmi$tir.

3. §ayet bir mahalli uygulama ‘local custom’ Ada’mn ba§ka bir yerinde 
de varsa, bu uygulama mahalli uygulamadan pikmi§ sayilmaz 
gorii§iindeyiz. Ingiltere’de mahalli uygulama nitelikleri ta$iyan 
uygulamalar Common Law’m bir parpasi haline gelmi§ sayilir. Fakat 
K ibns’a ayn bir devlet olarak bakildigmda, biitiin Ada papinda bir 
adet yasamizin bir parpasi olarak kabul gormez. Bu bakimdan §ayet 
bu ttir adetler K ibns’in biitiinii iperisinde varsa Haksiz Fiiller Yasasi 
tahtinda miidafaa olamaz iddiasimn acayip kar§ilanmasi gerekir. 
Kanun koyucu ulkenin bir yerindeki tresspass’a kar§i mahalli adet 
ipin savunma hakki tanir, ancak ayni hak ba§ka bir yorede oldugu ipin 
kiijiye savunma hakki vermez, iddiasim ciddiye alamayiz.

4. Daha once alinan kararlar apik §ekilde local custom’dan dolayi temin 
edildikleri gepit haklan ile ilgili degildir. ‘Local custom’ altinda elde 
edilen gepit hakki ile ozel gepit hakki veya kamuya yonelik gepit 
hakki veya ki§inin uzun sure kullanmasindan dolayi kazamlan gepit 
haklan arasinda farkhlik vardir dolayisiyla bu konuda Res Judicata 
kararlan bu davaya uygulanamaz. Bu nedenle istinaf edenin istinafi 
masraflarla birlikte redddedilmesi gerekir.

Zeka Bey ilgili kararda apikpa belirtmi§tir ki, bir piftpinin kendi tarlasim 
siiriip ekmek ipin ba§ka altematif yolu yoksa, ki bu meselede ilgili 
davalimn tarlasi daglik ve ormanlikti ve ba$ka yerden gepme imkani 
yoktu, ileri siirdii ve dedi ki: Bu gibi durumlarda davacinin tarlasi ekili 
olsa dahi davalimn o ekini basip tarlasina gepip siiriip, ekme hakkina haiz 
olacakti; ancak ekine zarar vermesi halinde yalmzca o ekinin zaranni 
odemekle miikellef olacakti.

7. Nahan Hiiseyin (istinaf eden) v Emine Ali (aleyhinde istinaf 
edilen) 24 C.L.R. sayfa 227’deki karar

The Cyprus Law Reports adli kitapta dava hakkinda §u terminoloji 
kullamlmi§tir: Borplular / hiikiimlii borplular/ icra/ tasjinmaz malm sati§i/ 
Sivil Hukuk Usiilii Yasasi Fasil 7 / ‘piftpi’ / manasi / satilmaktan muaf 
tutulma / madde 2 2 ’nin 2 . provizyonu / miilkiyetinde bulundurmak kar 
ipin olmadigi / ev i§leri / borplunun i$inin piftpilik olup olmadigi 
hususunun onemli olup olmadigi.

Bu istinafin esas konusu, aleyhine istinaf edilen evli bir kadimn, ki 
yalmz gepimi pifpiliktendi, ilgili kanun altinda ‘piftpi kelimesinin ipinde 
miitalaa edilip edilemeyecegi hususuydu. (,'iinkii esas gorevi olan evinin
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bakimi yaninda, kadin kocasinm foban olmasi hasebiyle kendisine
yardimda bulunuyordu.

Istinaf Mahkemesi heyeti Zeka ve Zannettides tarafindan goriilen 
davada, a$agidaki kararlar almdi:

1 - Ilgili yasa maddesi tahtinda, bir kifinin fiftfi olarak kabul 
edilmesi ifin esas me§guliyeti ve gorevi, kazancini fiftfilikten 
elde etmesidir.

2- Bir kadin veya kocamn hif §tiphesiz birfok ev i$i yapmasi 
gerekebilir. Fakat boyle bir me§guliyetin kanunun ongordiigii 
bipimde kan veya kocamn ba$ka me§guliyetiyle beraber ele 
ahnmasi dii§uniilemez.

3- $ahadetten goriinuyor ki aleyhine istinaf edilen kadinin yalmz 
bir kazanci vardi; o da tarlalarmi siiriip ekmekti. Bu bakimdan, 
ilgili yasa maddesi altinda esas gorevinin eve bakmasi ve foban 
olan esjine yardim etmesi mazaret te§kil etmez. Dolayisiyla 
kadinin kazanci tarladan olduguna gore fiftfi kelimesi tanimi 
if ine girer. Bu bakimdan istinafm reddedilmesi gerekir. istinaf 
reddedilir.

Zeka ikinci provizyonda §oyle diyor: “Provided also that when the debtor 
is a farmer shall be exempted from the sale so much land as shall in the 
opinion of the Court be absolutely necessary for the support of himself 
and his family.” Yani borflu bir fiftfinin borflannin odenmesine dair 
ta§mmaz mall ile ilgili icraya gidilmesi halinde borflu ile ailesinin 
gefiminin saglanmasi bakimindan mahkemenin kanaatine gore gereken 
miktar kadar tasjinmaz mal sati§indan muaf tutulmaktadir.

8. Nicos Droushdis (istinaf eden) v Zenon Kyprianides 
(aleyhine istinaf edilen) 22 C.L.R. sayfa 78’deki karar

Olgular: 12 ya§inda ve on aylik olan, istinaf eden focuk, aleyhine istinaf 
edeni basim evine giderek A. isimli focuk ifin - ki bu focuk aleyhine 
istinaf edilenin torunuydu ve o yerde falifmaktaydi - onu gormeye gitti. 
O an A. elektrikle falijan bir basim makinesi uzerinde falijmaktaydi ve 
istinaf eden focuk bir ara orada durarak makinenin nasil fahjtigmi 
izlemeye bafladi. A. makinede fali§ip makinenin bir kolunu ajagiya 
indirdiginde istinaf eden A.’mn dikkatinin ba$ka bir mahale yogunla§tigi 
bir sirada focuk makinenin ifinde bulunan bir kagidi dogrultmak ifin 
ugrafirken elini makineye kaptirarak yaralandi. Konu Istinaf 
Mahkemesi’ne kadar goturuldti.

istinaf Mahkemesi heyeti Zeka ve Zannettides tarafindan goriilen 
davada, Zeka karan §oyle teblig etti:
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a) Basim makinesi Fasil 9 Haksiz Fiiller Yasasi madde 48 tahtmda, 
tehlikeli bir §ey degildir.

b) Aleyhine istinaf edilenin makinesi gizli bir tehlike degildi ve 
tuzak da degildi. £ocuk o yerde izinli (licensee) olarak 
bulundugu ipin mal sahibinin her hangi bir kaza olu^umuna kar§i 
pocugun emniyeti ipin tedbir almak gorev ve mesuliyeti olamaz.

c) Basim makinesi o ya^taki bir pocuk ipin cazibe (allurement) 
olamazdi.

d) Bu bakimdan aleyhine istinaf edilen ki^inin dikkatsiz oldugunun 
soylenemeyecegi gibi mal sahibi olarak da vazifesini veya 
gorevini yapmadigi hususunda mesul tutulamaz; dolayisiyla 
istinaf edenin istinafi reddedilir.

9. Anastasia Chralambous ve digerleri (istinaf eden) v Alphis 
Demetreus (aleyhine istinaf edilen) 1961, C.L.R. sayfa 30’daki 
karar

O’Brian, Zekia, Josephides ve Triandafillides’ten oilman Mahkeme 
heyetinin goru§lerini Zeka Bey §oyle kaleme almijtir:

Bu istinafda karara baglanmasi gereken iki husus vardi:
a) Vasiyet ve Tevariis Yasasi Fasil 195, Madde 23 (d) tahtmda acaba bu 

vasiyetname bir sayfadan mi yoksa daha fazla sayfadan mi olu§maktadir?
b) Eger bu vasiyetname iki sayfadan mute^ekkil ise ve musi 

(vasiyetnameyi yapan ki§i) ile fahitler bir sayfayi imzalarken ve/veya 
parafe ederlerken diger sayfayi imzalamaz veya parafe etmezlerse, 
vasiyetname geperli olabilir mi?

Nokta A: Ilgili Yasamn 23. maddesi bir vasiyetnamenin nasil 
yapilacagi ve neleri ihtiva edecegi hususlanm apikpa belirtmektedir. 
Madde (23) Yazili olarak ve a^agida sozu edilen §ekilde duzenlenmeyen 
vasiyetnameler geperli olmaz. §oyle ki:

i. Vasiyetpi veya onun adina ba§ka bir ki§i vasiyetpinin hazir 
oldugu bir zamanda ve vasiyetpinin talimati ile vasiyetnamenin 
alti ve sonunu imzalamahdir.

ii. tmza, ayni anda hazir bulunan iki veya daha pok tamgm 
huzurunda vasiyetpi tarafindan konulmali veya tastik edilmelidir.

iii. Bu gibi tamklar vasiyetpinin huzurunda ve birbirlerinin 
huzurunda vasiyetnamenin dogrulugunu tastiken vasiyetnamenin 
altim imzalamahdirlar. Ancak herhangi bir tastikname $ekli 
gerekli degildir.
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iv. Vasiyetname bir sayfadan fazla ise, her sayfa vasiyetpi tarafindan 
veya onun adina ba§ka birisi tarafindan ve tamklarca imza veya 
parafe edilmelidir.

Birinci noktada mesele her ne kadar da bir olgu meselesi olsa da, 
vasiyetnamenin kendisi emare olarak huzurumuzda bulundugundan, bu 
vasiyetnamenin bir sayfadan mi yoksa iki sayfadan mi miite§ekkil olup 
olmadigi hususu Bidayet Mahkemesi kadar bizim de oniimiizdedir. Bana 
gore, emare olarak ibraz edilen vasiyetname up sayfadan olu§maktadir ki 
iipiincii sayfa bo§tur. Vasiyetnamenin birinci kismim te$kil eden sayfa ne 
musi ne de §ahitler tarafindan parafe edilmi§tir. Up sayfamn birlikte 
kliplenmesi, bu up sayfayi bir sayfaya donu§tiirmez. $ayet bu up sayfa 
tutkal ile bir sayfa §eklinde zamklamp tutturulmu$ olsalardi o zaman bu 
vasiyetname bir sayfa olarak kabul gorebilirdi. Vasiyetnamenin bu up 
sayfasi bir yonuyle yapi^tirihp bir beige olarak biitunle^tiriIseydi, bu tip 
parpanm bir parpa halinde oldugu hususu kabul goriirdii. Gorunume gore, 
bu yazili vasiyetname bir dokiiman olarak ele almdiginda up sayfadan 
miitejekkil olup yasamn ongordiigii §ekilde yapilmami§tir.

Nokta B: Ilgili kanun maddesine bakildigmda vasiyetnamenin bir 
sayfadan fazla olmasi halinde tiim sayfalann imzalanmasi veya parafe 
edilmesi mecburidir. Dolayisiyla, bir ki§inin argiimamnda alt paragraf 
d ’nin alt paragraf a ’nin emredici durumundan farkli olarak daha yumu$ak 
bir mana pikarilmasim kabul etmek olasi degildir.

Bunun otesinde bizim yasamizda vasiyetnamede yazilmasi gerekenler 
ingiliz Vasiyetname Kanunlarmdan farklidir. Bize iptihat karari olarak 
sunulan kararlar, bu konularda karar vermede yardimci degillerdir. 
Madde 23 kesin olarak altim pizmektedir: Bu maddeye uymayan 
vasiyetnameler geperli sayilmazlar. Ilgili yasada vasiyetnamenin geperli 
olmasi ipin tiim unsurlarin yazilmasi, aksi takdirde vasiyetnamenin 
gepersiz olacagi diizenlenmijtir. Bu bakimdan yasadaki d paragrafi yol 
gostericidir demek, kanun yapicimn niyeti ile bagda§mamaktadir. Ne 
kadar bu yorumdan ayrilmak istense dahi maalesef bu kanunun emredici 
durumundan kapimlamaz. Bu nedenle a§agidaki mahkemenin karari iptal 
edilir ve istinaf edenin istinafi dogrultusunda karar verilir.

Sonu$
Yukarida sadece dokuz tanesi ozetlenen davalarda gosterdigi iistiin 
yargilama giicii ile Hakim Zeka Bey Kibns hukuk tarihine damgasmi 
vurmu§ biiyiik bir hukukpudur. Ilgili makamlarm ve hukuk mezunu veren 
iiniversitelerimizin kendisine daha etkin bir §ekilde sahip pikmalan ve 
hukuk alanmda ortaya koydugu ba^anlari daha detayli olarak ele almalari 
gerekmektedir.

46



Kibris 'in Hukuk Tarihine Damgasini Vuran Hakim M ehmet Zekia (nam-i diger Zeka Bey)

Not:
1. Zeka Bey’in hazirladigi ve 1957 yilinda basilan The Cyprus Law 
Reports adli 20 ciltlik kitabmdan aktarilan ve bu yazida anlatilan iftihat 
kararlannin ba§liklarinda kullanilan kisaltmalar, yazida verilen birinci 
omek uzerinde kisaca §oyle afiklanabilir: Regina v Huseyin Ahm et 
Kiigiik 22 C.L.R. sayfa 61’deki karar. Buradaki Regina sozciigii, 
Kraliyet Yonetimini (ingiliz idaresini) kastetmektedir. ‘v ’ harfi 
ingilizce’deki versus (kar$i) sozcugiinun kisaltilmi? halidir. Bu duramda, 
soz konusu iftihat karari Huseyin Ahmet Kiifiik ile ingiliz idaresi 
arasinda goriilen davaya ilifkindir. C.L.R. kisaltmasi, Cyprus Law 
Reports’un baj harfleridir.
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Aziz ALT AY*

Zeka Bey’i ilk kez 1946 yilinda tammi§tim. Lise’nin yillik miisameresi 
ifin verilen davetiyeyi elden ula§tirmak iizere mahkemedeki odasma 
gitmi§, elimdeki zarfi ona verip aynlmi§tim. Birkaf yil sonra iiyesi 
oldugum Karde? Ocagi Kuliibii’nde onu yakindan tanimak firsatini 
buldum.

O tarihlerde Tiirk toplumunda konu§ulan giineel konulann ba§mda, tiim 
zamanlarm degi§meyen konusu olan Enosis geliyordu. Giin gefmezdi ki 
Rumlar Enosis ifin sokak mitingleri yapmasin; sokaklara dokiilen Rum 
ogrencilerin Enosis f  lgliklan ile iilkenin huzur ve asayi§i bozulmasin.

Tiirk halki, Rum tarafinda cereyan eden tiim bu olaylan biiyiik bir ilgi 
ve endive ile izliyordu. Karde§ Ocagi’nda da, her yerde oldugu gibi, 
iiyelerin dikkatleri dogal olarak Rumlarm Enosis faaliyetleri etrafinda 
yogunla§ir, gelecege doniik olasi foziim senaryolan iiretilmeye fali§ihrdi. 
Enosis’in olmasi durumunda Turk toplumunun sonu olacagi hususunda 
kimsenin ku^kusu yoktu. Ortada somut Girit omegi vardi. Bu nedenle, 
Tiirklere tanmaeak azinlik haklarimn giivence altina alinmasindan tutun, 
Meis adasimn Tiirkiye’ye verilip Kibris Tiirklerinin oraya topluca iskan 
edilmelerine veya adanm taksimin varan altematifler iizerinde durulurdu. 
Eger ‘Trieste’ boliinebiliyorsa, Kibns adasi neden boliinmesindi? Bu 
tarti§malara her zaman katilan Zeka Bey daima saygi ile dinlenir, alfak 
goniillii, kibirsiz ve miitevazi haliyle herkes tarafindan sevilir ve sayilirdi.
O, tam bir halk adamiydi.

Dogup biiyiidiigii Balaian koyuniin Zeka Bey’in ya§aminda ozel bir 
yeri vardi. Her firsatta koyiine gider, mal ve miilkii ile ilgilenmekten zevk 
alirdi. Zeka Bey, bir tutku haline gelen bu koyiine karji olan ozel ilgi ve 
sevgisini, ya§ami boyunca koruyarak ve bikmadan usanmadan sonuna 
kadar surdureeekti. Karde§ Ocagi Kuliibii kar§ismda, bir ara, sulama 
amafli hortum satilan bir diikkan vardi. Bir giin bu diikkanm oniinde 
duran Zeka Bey, hortumun fiyatim sormuftu. Arap asilli olan diikkan 
sahibi, Arap §ivesiyle “Sen bahfeci?” diye sormuftu. Zeka Bey, o 
kendine has kahkahasiyla “Evet, ben bahfeci” demisti.

Uzun yillar once Zeka Bey’in oniinde yargilanan bir genf samgin 
davasim izlemi§tim. Sufunu kabul eden samgin avukati, Avustralya’ya 
gof etmek iizere gerekli iflemleri tamamlamif bulunan muvekkilinin bu 
te§ebbiisiinu engelleyebilecek bir cezamn verilmemesi dileginde 
bulunmu^tu. Birkaf sabikasi bulunan bu samga Zeka Bey, gidecegi
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memlekette ba§layacagi yeni hayatinda ba^ka sup i§lemeyecegi umuduyla 
hapislik yerine onu kefalete baglayacagim soyledi ve bu firsati iyi 
degerlendirmesi uyansinda bulundu. Zeka Bey bu karariyla, ceza 
verirken, yerine gore meselenin insani boyutunun da dikkate 
ahnabilecegini gostermi§ti.

En ufak $eyden sinirlenip hakarete varan azarlama ve yaki§tirmalarla 
taniklara saldiran, yerli yersiz miidahaleleriyle avukatlari gorevlerini 
yapamaz duruma getiren ve bu davrani§lanyla pok ele§tirilen bir 
yargicimiz ipin Zeka Bey bana “Bir yargip mahkemedeki hareket ve 
davram$lariyla halkin diline diverse, ne kadar yetenekli olsa da 
mahkemeye yiik olur ve mahkeme boyle bir yargici daha fazla sirtmda 
tafiyamaz” demi§ti. Zeka Bey’in bu sozleri, yargiplik meslegine verdigi 
onemin ve adalet duygusunun zedelenmesine kar§i gosterdigi hassasiyetin 
apik bir gostergesiydi. Nitekim, pok gepmeden bu yargip gorevinden 
affedilecekti.

Zeka Bey, hukuk bilgisini saglam bir mantik siizgecinden gepirerek 
verdigi isabetli kararlari ile tin yapmi§ ve herkesin takdirini kazanmi? 
sepkin bir yargicimizdi. Limasol mahkemesinde tam§tigim ve 
kayinpederinin de avukat oldugunu soyleyen sigortaci bir Rum, davalarin 
uzamasindan ve kararlarm da gecikmesinden yakimyordu. 
Kayinpederinin birpok kez “Zeka gibi bir yargip nerde? Dinledigi davamn 
karanni geciktirmeden verir ve o karar istinafta da bozulmazdi” dedigini 
soyledi ve Rum kuliibiinde tavla oynarken, oyunu kaybedecegi belli olan 
tarafa, izleyenlerin “Fazla uzatma, Zeka karari poktan verdi” dediklerini 
anlatti. Zeka Bey hakkinda bir Rum’un agzindan dinledigim bu oviicti 
sozler kar^ismda bir Tiirk olarak gurur duymu§tum.

Kiirsiide vakur, sogukkanh, sabirli ve avukatlarla taniklara daima 
hoijgorulii davranan ve herkesin giivenini kazanan Zeka Bey, bu 
nitelikleriyle genp yargip ve hukukpular ipin giizel bir omek 
olufturuyordu. Zeka Bey’in iptihat olu§turan kararlari her hukukpunun ve 
ozellikle yargip ve avukatlarin yararlanabilecegi birer esin kaynagidir.

Zeka Bey’in onemli toplum hizmetlerinin biri de hip ku§kusuz Tiirk 
i$leri Komisyonu Balkani sifatiyla yaptigi pali?ma ve hazirladigi 
rapordur. Tiirk toplumunda huzursuzluk kaynagi olan ve yillarca kanayan 
bir yaraya donii^en E vkaf in Tiirk toplumuna devredilmesi, orta dereceli 
okullarm toplum yonetimine birakilmasi, lagvedilen Miiftiiliik makamimn 
yeniden ikdasi ve bir Turk Aile Mahkemesi yasasimn kabulti ile evlenme 
ve bojanmalarin pagda§ bir yapiya kavu§turulmasi gibi, o giinlerin 
kojullarmda, halkimizm pok onem verdigi konular bir tiirlii 
poziilemiyordu. ingiliz Koloni Yonetimi yapilan ba§vurulan hep goz ardi 
ediyordu.
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1940’li yillann ikinci yansinda ingiliz hiikiimeti, ada halkimn 
katihmiyla meclise dayali bir yonetim bi?imi kurulmasina karar verdi. Ne 
var ki, bu yonde yapilan girifimler, Turk tarafmin olumlu yakla^masina 
kar§in Rumlann Enosis’ten bafka bir §ey kabul etmemekteki israrlari 
yiiziinden, sonupsuz kalmi§ti. Bu geli§melerin ardmdan yukanda sozii 
edilen talepleri siirdiirmeye devam eden Tiirk toplumuna daha anlayifh 
davranmaya karar veren Koloni yonetimi, Tiirk taleplerini ara§tirip bir 
rapor hazirlamak iizere Zeka Bey’in ba^kanhgi altinda Tiirk i§leri 
Komisyonu adinda bir komisyon olu§turdu.

Ba§>ta Lefko^a olmak iizere tiim iiye merkezlerinde diizenlenen ve 
toplum ileri gelenlerinin katilip konulann enine boyuna tartijildigi 
toplantilarda soz alan herkese gorii§ ve onerilerini serbestpe ortaya koyma 
firsati verildi. Uzun ve yorucu palijmalardan sonra Zeka Bey’in sabirh ve 
dirayetli ba.skanligmda bir kapsamli rapor hazirlanarak hiikiimete 
sunuldu. Bu raporun hazirlanmasinda Zeka Bey’in biiyiik emegi ve iistiin 
gayretleri oldugu yadsinamaz. Hiikiimet, 50k ge?meden raporda yer alan 
konulann halkimizin yillarca verdigi zorlu miicadele dogrultusunda 
ya^arna gegirilmcsini saglayacakti.

Biiyiik bir sosyal sorun olan ve kocamn ii? kere “bo§ ol” diyerek 
e§inden bo$anmasma cevaz veren ve ?oktan ?ag di§i kalan §eriat yasasi 
da, Tiirk Aile Yasasi’nm kabulii ile tarihe kan§mi§ oldu. Boylece, yillarca 
halkimizi me§gul eden yukanda sozii edilen konular ozlenilen bigimde 
yoziime kavu$mu§ oluyordu.

Hukuk alamnda iin yapmi§ Zeka Bey gibi sepkin bir hukukfuyu 
yeti$tiren Kibns Tiirkii onunla ne kadar kivany ve gurur duysa yeridir. 
Merhum Zeka Bey’i saygi ve rahmetle amyorum.
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F a d il N iyazi K ork u t  
(1887-1975)

Lefko§a’da dogdu. Ilk ogrenimini Haydarpa§a ilkokulu’nda, orta ve lise 
ogrenimini Lefko$a idadisi’nde tamamladi. Birinci Dunya Sava$i 
nedeniyle egitimine ara vermek zorunda kaldi. 1908-1917 yillari arasinda 
hiikiimet memuriyetinde bulundu. 1922 yilmda Istanbul Hukuk 
Fakultesi’nden mezun oldu. 1923’te Kibris Barosu’na kaydoldu. Htirriyet 
ve Terakki Kuliibu biinyesinde Donanma-yi Osmani Muavenet-i Milliye 
(Tiirkiye Donanma Cemiyeti) yaranna temsiller, sergiler duzenlenmesine 
onciiluk etti. Bu donemde; Zor Nikah, Zoraki Tabih, Tank bin Ziyad, 
Giilnihal ve kendisinin kaleme aldigi Balkanda A! Kan gibi piyesleri 
sahneledi. Fadil Niyazi Korkut sosyal ve kiilturel hizmetlerini, Htirriyet 
ve Terakki Kuliibii’nden sonra Birlik Ocagi ve Karde§ Ocagi patisi 
altinda siirdiirdii.





Babam Fadil Niyazi Korkut

Niyazi KORKUT*

1887 dogumlu olan babam Fadil Niyazi Korkut miiteveffa Fetva 
Musevvidi olan Haci Niyazi Efendi’nin be$ pocugundan biriydi. Lise 
tahsilini tamamladiktan sonra hayata hiikumet memuru olarak ba^layan 
babam, zamamn Koloni idaresi tarafindan, Tiirk toplumuna reva goriilen 
haksizliklara kar§i miieadelede bulunanlarla i^birligi yaptigi gerekyesiyle 
B afa  siiruldii. Kendisine yapilan haksizliklara dayanamayarak 1918 
yilinda son gorevi olan Kaymakamlik Ba§ Katipligi’nden istifa ederek 
hukuk tahsili yapmak iizere Ttirkiye’ye gitti. Turkiye’ye gitmesine 
babasmin kars?i yikmasma kar§in, ninesi Emine Kadm’in yardimi ile 
babasim ikna edebilmijti.

Tahsilini geryekle^tirmek ifin hem yali^mak hem de okumak zorunda 
idi. istanbul’da Kibrisli Sadrazam Kamil Pa§a’nm damadi olup 
ingilizlerce K ibns’tan siirgiin edilen Dr. Esad Bey’in yardimi ile Vakil 
Gazetesi’nde Rumca terciimanhk yapmaya ba^ladi.

Hukuk tahsilini tamamladiktan sonra 1922 yilinda adaya donerek 
avukathga ba§ladi ve 1972 yilinda bir araba kazasi sonucu ayagi kirilana 
kadar 50 yil meslegini siirdiirdu ve daha onceki aci tecriibesi nedeniyle 
hi? bir zaman tekrar memur olmayi du§iinmedi.

1922 yilinda avukathga ba§ladiktan sonra 1924 yihndan itibaren o 
donemde yaymlanan Birlik Gazetesi’nde ge§itli konular yanmda, adadaki 
hayat §artlarinm kotiile^mesi sonucu bajlayan Turkiye’ye go? hareketini 
onlemek amaciyla makaleler yazdi.

Kibns Ingilizlere kiralandiktan sonra ve bilahare ingiltere K ibns’i ilhak 
ettiginde, adada biiyiik mal varhgi olan Evkaf Dairesi, Koloni Idaresi 
tarafindan idare edilmekte idi. Bu nedenle bin;ok vakif mall, haksiz 
biyimde Rum Okullarma, Rum Kilisesine ve Rum Cemaatine ait ki^ilerin 
dma geyirildi. Bu haksizhklarm sona erdirilmesi, Evkaf m Tiirk 
toplumuna devredilmesi ve bunun yanmda ahvali $ahsiye konularinda 
$eriat Hukuku’ndan vazgeyilerek Turkiye’de 1926 yilinda kabul edilen 
Medeni Aile Hukuku’nun Kibns’ta kabul edilmesi ve Kaza Koloni 
idaresi’nce bo$ birakilan Miiftiiliik makaminm doldurulmasi igin babamin 
bir 90k yazi'jitnalan oldu. Sonuyta, babam Fadil Niyazi Korkut, yukanda 
belirttigim konulann araftmlip Koloni idaresi’ne bir rapor diizenlemek 
iizere kurulan Tiirk i§leri Komisyonu’nda yer aldi. Bu Komisyon’un 
hazirladigi rapor sonucu 1951 yilinda Evkaf Yasasi, Tiirk Aile Yasasi, 
Tiirk Aile Mahkemelerinin Kurulu§ Yasasi ile Mutfuliik Yasasi
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hazirlanarak yiiriirliige girdi. Bu yasalarin yiiriirliige girmesi ile Evkaf 
Idaresi Turk toplumuna devredildi. Aile Mahkemeleri kurularak $eriat 
Mahkemelerine son verildi ve Miiftiiliik Yasasi uyannca Miiftii sepimine 
gidildi.

Evkaf in Koloni idaresi tarafindan idare edildigi sure zarfinda Rumlar 
tarafindan haksizca el konulan mallardan biri olan Tersafan (,'iftligi ile 
ilgili olarak Evkaf tarafindan apilan davanin avukathgmi yapan babam, 
bu dava sonucu haksizca el konulan konu piftlik mallannm tekrar Evkaf a 
devrini sagladi. Rumlar bu karari istinaf etmi.slerse de sonupta istinafta 
da ba§arih olundu.

Avukathgi yamnda toplumun siyasi alandaki miicadelesinde de yer alan 
babam, Koloni doneminde ilk siyasi kurulu^ olan K.A.T.A.K’m genel 
sekreterligini ve daha sonra ba§kanligini yapti. 1949 yilmda Istanbul 
Kibns Tiirk Cemiyet Ba§kam olan Prof. Dr. Dervis Manizade ve o 
yillarda Kizilay Ba§kam olan Kibrisli Remzi Gonep’in tavassullan ile 
K.A.T.A.K ve Fazil KQpiik tarafindan K.A.T.A.K’tan sonra kurulan Milli 
Parti bir pati altmda birle^tirildi. 1955 yilina kadar babam bu olu§umun 
da ba§kam oldu. 1955 yilinda babamin istifasmdan sonra, Dr. Fazil 
Kiipiik parti ba§kani oldu. 1950’li yillarda, bir kap yil Yanki isimli siyasi 
bir gazete yayinladi.

Kiiltiirel alanda ise, Hiirriyet ve Terakki Kuliibii biinyesinde Tiirk 
Donanma Cemiyeti yaranna temsiller ve sergiler diizenlenmesine 
onciiliik etti. ‘Zor Nikah’, ‘Zoraki Tabib’, ‘Tank bin Ziyad’, ‘Giilnihal’ 
ve kendisinin kaleme aldigi ‘Balkan’da A1 Kan’ gibi piyeslcr sahneledi. 
Daha sonralan Birlik Ocagi ve Kardes Ocagi patisi altmda da bu kiiltiir 
hizmetlerini devam ettirdi. Yapmi§ oldugu bu kiiltiir hizmetlerini dikkate 
alan Lefko$a Tiirk Belediyesi tarafindan, 27 Mart Dunya Tiyatro Giinii 
nedeniyle 2000 yilinda babama Ilizmet Onur Odiilii verildi.

Babam giinliik ya$aminda her gun yiiriiyii§ yapar ve yuriiyii^ten sonra 
da kahvalti yapip ofisine giderdi. Oglenleri, yaz ve ki§, mutlaka oglen 
uykusuna yatardi. Toplantisi ve partinin koy gezileri olmadigi zamanlarda 
gcce evde kalir ve bize eski amlarim anlatirdi. ipkisi ve kuman yoktu. 
C/'ocuklugumuz doneminde asiri sigara iptigini hatirlarim. Ancak bir giin 
sigara iperken uyuyakaldi ve ufak bir yanma olayi oldu. O olaydan sonra 
agzina bir daha sigara koymadi.

1936 yilinda ba§layan toplumlararasi pati§malardan sonra bir siire 
amlarim yazmi§sa da 1972 yilmda gepirdigi trafik kazasi nedeniyle bizim 
baskimizla avukatliktan emekli olunca bu anilan daha sonra bulunamadi.

Up evlilik yapan babam Fadil Niyazi Korkut’un birinci evliliginden 
bugiin hayatta olmayan bir ablam; ikinci evliliginden bir erkek karde§im 
ve iipiincu evliginden ben ve benim kiipiigum bir kiz kardejim vardir.
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Kibns Tiirkleri’nin G09 Sorunu, Birlik 
Gazetesi ve Fadil Niyazi Bey

Harid FEDAI* 

Giri$
1914-1918 Birinci Dunya Sava§i’mn sonrasinda Kibns Turkleri 
kendilerini biiyiik bir bunalim iginde bulurlar. Ittifak-i Miiselles’ten biri 
olan Osmanli imparatorlugu kar§isinda Itilaf-i Miiselles mensubu Biiyiik 
Britanya imparatorlugu, heniiz sava§ ba§lamadan 5 Kasim 1914’de 
Kibns ’ 1 tek yanli olarak topraklarina kattigmi ilan eder. Miitareke sonrasi 
ise baijkent istanbul ve Anadolu’nun dort yam dii^man istilasi altindadir. 
Tek umut Kurtulu$ Sava§i olur. Yabanci bir idare altinda elleri kollan 
bagli olan Kibns Turkleri, kisitli §artlarma ragmen Anadolu’daki 
karde§lerine en azindan parasal katkida bulunmakla goniil avutuyorlardi.

Lozan Antla$masi 24 Temmuz 1923’te imzalanarak milli sinirlar 
gizilmi§, ama Kibns di§anda birakilarak resmen Biiyiik Britanya 
imparatorlugu’na devrolunmu^tur. Artik bundan boyle biitiin umutlar 
gen? Tiirkiye Cumhuriyeti’ne baglanacakti. Lozan Antla^masf mn bir 
maddesi de Kibns Tiirkleri’ne tercih hakkini kullanrna firsati veriyordu. 
Buna gore isteyenler Ada’da kalabilecek, isteyenler de iki yil iginde 
Anadolu’ya gogebileceklerdi.

Sosyo-ekonomik Ko$ullar
ingilizlerin Ada’ya gepici bir siire olarak geldiklerine kendilerini 
inandiran o giinlerin ku§agi, gocuklarim ingilizce ogrenmekten men 
ettiler ve dolayisiyla yeni kofullara ayak uyduramadiklanndan zamanla 
topraklanm elden gikarip ekonomik sikintilara dii§tiiler. En kalabahk olan 
giftyiler kesimi de, her tiirlii orgiitten yoksun, kendilerini Rum tefecilerin 
insafina teslim etmi§ bulunuyorlardi. Birinci Diinya Savaiji sonrasi olu§an 
ortamda diinyayi saran ekonomik buhrandan Kibns da payma dii§eni 
alacak ve daha da biiyiik apmazlara girecekti.

i§te bu ko§ullarda Anadolu’nun agilmasi Kibns Turkleri igin bir limit 
kapisi olur. O denli ki Lefko§a sokaklan “G09 serbesttir, goy serbesttir” 
nagmeleriyle ginlar olmu?tu. Ama her feyin ustunde Anavatan sevgisi 
Kibris Tiirkii igin hep agir basiyordu. Bu sevgi ile aydmlarm bir boliimii 
de gope yejil 151k yakmaktan kendilerini alamayacaklardi. Yabanci deniz 
ta§ima firketleri de Tiirkiyeli kaptanlar kullanarak halkimizi goye 
te§vikten geri kalmiyorlardi.

* Ara§tirinaci, yazar, KKTC
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Birlik Ocagi ve Gazetesi
Lozan Antla?masi’nm hemen ardindan Kibris Tiirkleri orgiitlenme 
geregini en ciddi §ekilde ele almi§ bulunuyorlardi. Nitekim Kibns Tiirk 
Cemaat-i Islamiyesi adli orgiit, bu gereksinmenin sonucunda dogmu$tur.' 
Gen? Turkiye Cumhuriyeti’nin ilanmdan birkap giin sonra da 1 Kasim 
1923’te, Lefko§a’da pokOntii halindeki Hiirriyet ve Terakki Kuliibii’niin 
yerini Birlik Ocagi alir. 4 Ocak 1924 tarihinde ise Birlik Ocagi’mn yayin 
organi Birlik Gazetesi dogar. Gazetenin Imtiyaz Sahibi Hacibulgurzade 
Ahmed Hulusi Efendi, Sorumlu Miidiirii ise Avukat Fadil Niyazi Bey’dir. 
Ba§makalelerde pogunlukla onun imzasi goriilur. Ocak’m hedef aldigi 
noktalar, admdan da anla^ilacagi gibi, halkimiz arasinda birlik-beraberlik 
saglamak, egitim-ogretim diizeyimizi yiikseltmek ve sanatkar apigimizi 
kapatmakti. Bu topraklardaki devamliligimiz ancak bu ko?ullarin 
gerpekle§tirilmesiyle saglanabilecekti. Birlik Ocagi bu plan ve program 
dahilinde i§e ba§ladi ve titizlikle gerpekle^tirdigi etkinliklerini gazete 
araciligi ile halkin bilgisine getirerek kisa siirede kamunun gtivenini 
kazanmayi bafardi.

ikilem i^inde Birakan Konu: Go<?
Anadolu nihayet istilacilardan temizlenmi§, genp Turkiye Cumhuriyeti 
kollarmi apmi§ bizi beklerken artik durmak olmazdi. Flalk kesimi ile 
aydinlarin hatin sayilir bir bolumii hep boyle du§iinuyordu. Go? sorunu 
zaten parpalanmi§ olan halkin daha da aynlmasina yetecekti. Gerpi 
Turkiye Hiikumetinden bu konuda herhangi bir davet yapilmi? degildi; 
ama, olsun, Kibnsli olarak bizlere dii§en gorev bir an once Anavatan’a 
ko?mak idi. Ve daha heniiz kofullar belirlenmeden halk yollara dii$mu§tii. 
Turk koylusu tarlasmi, evini, e§yasmi yok pahasina satarak, kasabalarda 
ya§ayanlar ise bulup bulu§turarak yol parasmi denkle§tirmeye 
pali§iyorlardi. Bir kismi pasaport alacak durumda olmadiklarmdan paso2 
kullanarak gemilere dolup gittiler. Ulusal duygularla donanmi? olarak 
pasosuz, yani kapak yollardan Tiirkiye’ye girmeye pali§anlar da az 
degildi. Halbuki Cumhuriyet yeni kurulmu§tu, birpok apiklan vardi ve 
dogal olarak Kibns’tan goplerle ilgilenebilecek duruma heniiz gelmi§ 
degillerdi. Ustelik Rumeli gopmenlerinin iskanlanyla zaten biiyiik olpiide 
me§gul bulunuyorlardi. Gidenlerden azimsanamayacak bir boliimiinun

1 Bkz. Fedai, Harid, Nizam nam esi Olan Ilk Orgiitilmuz: K ib n s Tiirk Cem aat-i islam iyesi, Soz dergisi, 
25 N isan- 2 ,9 ,16  M ayis 1986, s s .28 -3 1.
2 Paso, ge<?ici seyahat belgesidir. Uzerindeki tarihten itibaren iki aylik  stire iginde kullanilm azsa 
ge^ersiz sayihr. Donii§ yapm ak isteyenler olursa o bolgenin in giliz  konsoloslugundan vize alm akla 
yukiimludurler. piinkii onlara artik bir yabanci gibi i?lem  yapilir. V izenin ise ko lay kolay 
verilem eyecegine de inamlmaktaydi.
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peri^an halde Kibris’a donmelerinin bu gergcklerden kaynaklandigi 
bilinmektedir. Birlik gazetesinin 18 Ocak 1924’ten 17 Ekim 1924’e kadar 
gegen dokuz ay siiresince yayimlanmi§ sayilarmdan bir segki yapilarak 
gog konusundan bazi kesitler sizlere aktanlmaya gah§ilacaktir. Bu 
yazilarda en etkin gabanm Avukat Fadil Niyazi Bey’de oldugu da hemen 
goriilecek gibidir. Ba§ka makalelerin sahipleri de ona destek veriyor, 
hakh yolda bajanya ula^masmi istiyorlardi. Gazetenin yapraklanm 
gevirmeye ba^layahm:

Gemici tayfasi kimligiyle Anadolu’ya gidip orada yerle§meye 
yahjanlardan Konedrali (Gonendere) Ahmed Suleyman, Melundali 
(Kinkkale) Hasan Ibrahim ve ibrahim £avu$ Mustafa ile Lefko$a 
sakinlerinden Hasan Huseyin posta ile Ada’ya geri gelmifler ve karantina 
siiresini tamamlayarak yerlerine d6nmii§lerdir. Mersin muhabiri gog 
edenlerden gogunun peri^an halde olduklanm bildiriyor. (18 Ocak 1924, 
Sayi:2)

ipsillath (Siitluce) Ahmed Necati Efendi de son posta vapuru ile 
Mersin’den geri donmiiftur. Mersin muhabirinin mektubunda $u ciimleler 
var: “Bilhassa miibadeleye tabi olanlann (Rumeli gogmenleri-H.F.) 
buraya gelmeye ba^ladigi bir sirada ne diikkan var, ne de iskan i9in bir 
hane tedariki miimktindir. §imdi heniiz buraya gelmek sirasi degildir.” 
(25 Ocak 1924, Sayi:3)

Bir sonraki sayida Fadil Niyazi Bey’in “Yajamda Toplumsal Diifiince” 
adli ba§makalesi yer aliyor. Yazara gore insan yalmz kendisi i9in degil, 
bagli bulundugu toplum igin de ya§amahdir. ingilizler Ada’ya geldigi 
zaman, Tiirk halki, bu gergegi goremeyen yoneticilerin elinde biiyiik bir 
perijanhk donemi ya$ami§ ve bunun sonucu da biiyiik zararlan 
beraberinde getirmiftir. Yazara gore kalici olan bireylerin degil, milletin 
hayatidir. O halde gog i9in karar verme hakki bireylerin degil, ancak 
toplumundur: “Madem ki milletlerin hayati kalicidir, toplumsal 
dii§iincelerde son umuda kadar ‘kalici’ goriiften aynlmamaya mecburuz. 
Zaten bunun aksi olasi degildir.” Hazirliksiz, orgiitsiiz bir gogiin ne denli 
zararli oldugunu da, toplumu agaca benzeterek §oyle dile getirir: 
“Kokle§mi§ bir agacin bile yerinden gikarildiktan sonra ba$ka bir yerde 
kokle^mesi yillara muhtag oldugu ortada iken; altmi? bin ki§ilik bir 
toplumun kisa bir siire iginde buradan gekilmesini beklemek dogru 
degildir. Ancak bir an ipin varsayalim ki burada yalmz be§ on senelik 
hayatimiz kalmiftir; o vakte degin ifimizi giiciimtizii birakmak mi 
gerekir?” Gog yanlisi ki§ilere §u hatirlatmayi yaparak yazismi bitirir. “Bu 
gorii§teki kimselere Tiirkiye’deki Hristiyanlan hatirlatmak istiyoruz. O 
halde toplumsal ve ki§isel gikarlarimiz adina onlar gibi son dakikaya 
kadar ifimizi giiciimtizii tavsatmamaya pali^mahyiz. Gun dogmadan neler 
dogar.” (25 Ocak 1924, Sayi:4)
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Be§ sayi sonra Fadil Niyazi Bey’e ait ba§makalenin ba$ligi ise 
“Agaptan ibret”tir. Bir onceki yazisinda insanlan agaplara benzetme 
omegini burada da siirduriiyor. Agaci ba§ka bir yere aktarirken gereken 
ko$ullarla kar$ila§tirarak, go? edecek insanlar ipin de §u tip ko§ulu one 
surtiyor: 1. Gop mevsiminde olmah 2. Usuliine gore yapilmali 3. 
Gidilecek yerin iklimi gopmenlerin yapilanna uygun olmali.

ikinci bir konu daha vardir ki, o da gop edecek toplumun bu kararim 
ki§iler, bazi odak noktalari degil, toplumun bizzat kendisi verir: “Bu 
konuda ilk ve son soz kamuoyunundur. Kamuoyunu temsil etmeyen ki§i 
hatta cemiyetlerin kararlari dogru olsa bile §eklen yanliftir; ve sonupta 
kamuya zaran dokunur.” Fadil Niyazi Bey savim kamtlamak ipin de 
Adana Ermenilerini omek verir. Turk makamlan kendilerine bu hakki 
verdigi halde aralannda anla§ip yurtlarmda kalmadiklarmdan bugiin 
diinyanm dort bir yanina dagilmi§lar ve gittikleri yerlerde hayir yiizii 
gormemi§lerdir.

Gope karar vermekle de i§ bitmez; gop evvelemirde orgiitlii olmalidir: 
“Bu orgiitiin sayesinde topluca gidip topluca yerle?mi§ olurlar. Bununla 
da maddeten ve manen birbirlerini koruyacak bir konuma geperler. 
Bundan ba$ka terkettikleri yerdeki mallarmi kolayhkla ve usuliine uygun 
bir §ekilde elden pikarmi§ olurlar.” Nitekim yakmda kurulmasi beklenen 
Kibns Tiirk Cemaat-i islamiyesi’nin bu konuyu gundeme getirip karara 
baglamasi kapmilmazdir. (7 Mart 1924, Sayi:9)

Iki hafta sonraki gazetede Lefko^a’nm taninmi? ki?ilerinden Terzihoca 
Mustafa Naim Efendi’nin de geri geldigi yaziyor. Kendisinden edinilen 
bilgilere gore, “Rumeli ve Girit gopmenlerinin gelifi dolayisiyla Adana 
a§iri olpiide kalabahkla§mi§tir. Yerle§mek ipin ne bir diikkancik, ne de bir 
evcik bulmak olasidir. Gopmenler arasinda pipek ve verem hastaligi 
ba§lami§tir.” (21 Mart 1924, S ay i:ll)

Birkap sayi sonraki gazetede Adana ve Mersin’e gop edenlerden tip 
ki§inin daha geri geldigi haberi yer almakta. Bunlardan biri Lefko§ali bir 
marangoz, diger ikisi de bakkaldir. (11 Nisan 1924, Sayi: 14)

Gop edenler arasinda sanatkarlarm da olmasi ise pok dikkat pekicidir. 
piinkii ayakta kalabilmek ipin halkimizin desteginden, iiziilerek 
soyleyelim, yoksundular. Birlik Gazetesi’nin bu gerpegi gozden 
kapirmasi da olasi degildi. Nitekim gazetenin imtiyaz sahibi 
Hacibulgurzade Ahmed Hulusi Efendi’nin kizlanndan Hifsiye Hamm, 
“Sanatkarlanmizi Himaye Edelim” adli bir yazi kaleme alir. Yazinm 
ba^langicinda §u ciimleler var: “Varligmi siirdiirmek iddiasinda olan bu 
milletin pek tabiidir ki sanatkarlanm himayeye §iddetle ihtiyaci vardir. 
(piinkii varligmi siirdiirmek ozellikle sanata dayalidir. Sanatsiz servet ve 
servetsiz varolu§ devamlilik kazanamaz. Bu gerpegi gozardi ettigimizden 
dolayi da kotii sonup, yani gop sorunu ba§gosterdi. i§te bu himayesizlik
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ve ragbetsizlik sonucudur ki, bazi sanatkarlar sirf geyimini saglayabilmek 
iyin ailesiyle birlikte Ada’dan ayrilmayi goze alabiliyor.” (25 Nisan 
1924, Sayi:16)

0? hafta sonraki gazetede “Ada Miislumanlarmm Felaket ve 
Peri$anhgim Hazirlayan Sebepler” ba§hkli bir ba^makale var. Makalenin 
sahibi Huseyin Hilmi Efendi: “Evet, halka dogru yolu gostermekten 
sorumlu biiyiiklerimizin pasiflik ve gayretsizlikleri bugiin olanca 
agirligiyla hissolunup biitiin halkimizi peri^an eyleyerek bu daha biiyiik 
tehlikeyi yaratmiftir.” ‘Biiyiik Tehlike’ dedigi de, tabii ki, goytiir. Yazar 
ayiktan ayiga soylUyor: “Miisliimanlari uyarmak gibi kutsal bir gorevden 
aydinlar kayinmiflardir.” Sonra, yiftyileri koruyan bir yasa tasarisinm 
Kavanin Meclisi’nde degi§iklige ugramasi var. “Bu degi^iklik biitiin canli 
varhklann temeli olan eski ve kutsal tanm kesiminin saf kalpli yiftyiler 
yerli Hristiyan tiiccar ve faizcilerin hirs ve tamah entrikalarma teslime 
aray oldu.” Sonunda da bogazina kadar borca bating bir Tiirk toplumu 
yaresizlik iyinde kivranir olmu^tu. Tiirklere ait bir mali miiessesenin 
ayilmasi onko^ul iken, ba§takilerin ilgisizlikleri, Tiirk toplumunu kendi 
yazgisiyla ba§ba§a birakti. Arkadan gelen I. Dunya Sava§i (1914-18) ise 
ekonomik durumun daha da kotiilesjmesine yol ayacakti. £iinkii, yazara 
gore, sava$tan sonra Ada topraklarimn yiizde atmi? ile seksen oranmda 
azalmasi, eskiden ba§gostermi§ bulunan iktisadi buhranm artmasma 
sebep oldu. “Bu hal ise Ada Miisliimanlari iyin oylesine genel bir tehlike 
yaratiyor ki giderilmesi iyin topluca ozveride bulunulmadigi takdirde 
fakirlik ve diifkiinliik yiiziinden goy etmek durumunda kalacak olan 
guys Liz Miislumanlarin goy akim, ancak yiizde yirmi oranmda olan 
borysuz ve zengin Miisliimanlari dahi goy etmek zorunda olanlarm 
sirasina itecektir.” Sonra da Evkaf yoneticileri ile varsillara seslenip 
yaresiz insanlarimizi yalmz birakmamalarmi onerir. Aksi halde iiy seneye 
kadar bu insanlarm bir kismi din degijtirecek, bir kismi goy edecek, 
geriye kalanlar da acinacak bir halde yok olup gideceklerdir. (,’are olarak 
da §unu onerir: “Ada Miislumanlarmm buradaki varhklarim
siirdiirebilmeleri iyin tek yare ise Miisliiman yiftyilerin borylu 
bulunduklari yaklafik be§ yiiz bin liramn bulunmasidir.” Bunun iyin de, 
Tiirkiye’de oldugu gibi, ya Evkaf bir banka §ekline doniiftiiriilecek, ya da 
hepten bir Tiirk mali miiessesesi haline getirilerek Evkaf adina be? yiiz 
bin liralik bir bory paranin bulunmasi iyin gerekli onlemler almacaktir. 
Bunun iyin de Hiikiimetin destek ve koruyuculugu istenmelidir.

Bu sayida da yine geri gelenlere yer verilmekte: “Iki ay once gitmi§ 
olan Terzi Mehmed Efendi geytigimiz £ar?amba Ada’ya donmiiftiir. 
Verdigi bilgiye gore Adana ve yoresi goymen akim altinda olup §imdiki 
halde diikkan ve ev bulmak pek zordur.” Yine debbag izmirli Mustafa
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Efendi ile §ekerci Hilmi Efendi’nin de yakinda donecekleri bu sayida 
bildirilmektedir. (16 Mayis 1924, Sayi: 18)

Dort sayi sonraki gazetenin ba§makalesini de yine gop konusunda Fadil 
Niyazi Bey yazmi?. “Dogrulugu Anla§ilan Bir Gorii§” ba§hkli makalede 
kurulu? halinde olan Kibns Tiirk Cemaat-i islamiyesi’nin gop konusunu 
ele alacagindan bahisle haklihgmi kamtlamaya pali§iyor. Gop hazirligi 
ipinde olanlara yine acele etmemelerini oneriyor ve Ada’ya heniiz Tiirk 
Konsolosu gelmediginden, onun onayini almaksizm paso ile yola 
pikmamn karanliklar ipine atilmak olacagim vurguluyor. (13 Haziran 
1924, Sayi:22)

iki sayi sonraki ba§makale, “Yine Gop Konusu” ba§hgmi ta§iyor ve 
imza yerinde yine Fadil Niyazi Bey’in adi var. Yazisina, “§uphe yok ki 
her giin Ada Musliimanligmi alakadar eden i^lerin en birincisi gop 
konusudur” diye ba^liyor ve plansiz-programsiz goplerin dii§kirikligi ile 
sonuplandigim vurguluyor. Rumeli goplerinin nasil yasalarla, 
diizenlemelerle yapilmakta oldugunu ve o konuda bile nasil ptiriizlerin 
piktigim hatirlatiyor ve bundan ibret ahnacak yerde, mall miilkii yok 
pahasina satip karanliga atilmamn hesapsizligina dikkatleri pekiyor. Kaldi 
ki, istanbul gazetelerinin yazdiklarina gore, Turkiye Yunan idaresinde 
olan Miisliimanlardan ba§kasmi kabul etmemekte de kararliymi§. Yazar, 
acele gope kalki§acagimiz yerde, bu konuyu irdeleyecek bir kongreye 
gitmenin daha kolay olacagim belirterek yazisim noktaliyor.

Gazetenin, “Gopler Hakkinda §undan Bundan” siitununda ise up haber 
var. ilki, istanbul’da pikan 19 Haziran 1924 tarihli Vatan gazetesinde 
miibadele suretiyle gelecek olanlardan gayn Tiirkiye’nin ba§ka yabanci 
iilkelerden gopmen kabul etmeyecegi konusudur.

Ikincisi, Kibns Tiirk Lisesi’nin eski mudiiru, ardindan Kayseri Egitim 
Miidiirii Mehmed Miicteba Bey’in mektubudur. Birkap ciimle 
alintilayalim: “Genel diizen saglanmcaya kadar goplere engel olunmak en 
onemli gorevlerimizden biridir. Ho§, oteden beri ben gop etmenin 
aleyhindeyim. Tiirklerin Ada’yi bojaltmamalan milli bir gorevdir. Sizin 
de bu gorii§te bulundugunuzu biliyorum. Cali$malarimzi siirdiirunuz. 
Allah yardimcimz olsun.”

Upunctisti, Yesenzade Mehmed Efendi’ye devletin onemli 
mevkilerinden birinde pah§an Kibns asilli bir zattan gelen mektupta da 
gopmenlerimizin peri§an halleri anlatilmakta, gelmek isteyenler varsa 
vazgepirmeye pah§ilmasi istenmektedir. Gazetede, geri donenlerin 
adlarma Mersin’den dort ki$i daha eklenmektedir: Lefko§ali tiiccardan 
Yogurtpu Mehmed Efendi ve Yogurtpu Ahmed Hulusi Efendi, Resim
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Ogretmeni Rifat Efendi3 ve Marangoz §iikrii Efendi. (27 Haziran 1924, 
Sayr.24)

Fotti gazetesinin bildirdigine gore, Turkiye’ye gitmek iizere §imdiye 
kadar 700 ki?i paso almi§ bulunuyor. (25 Temmuz 1924, Sayi:27)

Fadil Niyazi Bey bir hafta sonraki “Nipin Gidiyorlar?” ba$hkh 
ba§makalesine §oyle bir giri§ yapiyor: “Son iip-dort aydan beri Ada 
Tiirklerinin kiipiik esnaf ve i§siz smifi arasinda hatiri sayilir bir go? 
akininm ba§ladigi biliniyor. Bu durumda gorenler de soruyor. Nipin bu 
kadar erken ve bu kadar hazirliksiz gidiyorlar? Lozan Antla§masi’mn 
heniiz ya§ama gcpirilmedigi bir donemde ve ozellikle arada ‘tercih hakki’ 
tamyan iki yillik bir siire varken, gidecekleri yeri ve oradaki gepimlerini 
onceden saglamadan, ora hiikiimetinin onayini almadan ve higbir sosyal 
orgiite bagli olmaksizin bunca karde§imizin Ada’daki varhgimizi 
zayiflatacak bir surette gope hazirlanmalarmin sebepleri nelerdir?” Yazar, 
buradaki nedenin, Tiirk i§pi ve sanatkarlarma zenginlerimizin ilgisizligi 
ile onlara kol kanat germemesinde yattigini ileri stiriiyor; ve diyor ki: 
“Hal boyle iken bu agir sorumluluk, gidenlerden ziyade bu gibi 
zenginlerin iizerine kaliyor.” Artik ku§kuya yer birakmayacak $ekilde 
gerpek ortaya pikmi§tir. Zengin kesime §oyle seslenir: “Buradaki Islam 
varhgmi ayakta tutmak ipin ecdadimizin feda ettikleri hayatlara kanjihk 
sizden beklenen pek ufak bir ozveridir. Onu yerine getiriniz; ve ytizlerce 
camileri, Ummii Haram’m mezanni, obiir tiirbeleri, binlerce islam 
hatiralarini bagrmda ya§atan bu giizel Ada’yi Islam diinyasi iginde 
koruyunuz.” (1 Agustos 1924, Sayi:28)

Bir hafta sonraki gazetenin ba§makalesi yine gopmenlerle ilgili: 
“Gopmenler, Acele Ediyorsunuz!” Yazarimn adi sakli tutulmu§, ama 
niyeti daha ilk bafta apiklaniyor: “Bu makale ile de go?(in ger?ek 
anlammi ve bizde goriilen kohnemi? go? usullerinin altinda bizi bekleyen 
sefalet ve peri^anlik hallerini anlatmaya palijacagiz.” Ve yazar savim 
kamtlamak i?in diinyadan ?arpici omekler veriyor. Diizenli gope once 
ingilizleri omek gosterir. ingilizlerin biitiin olanaklari sagladiktan sonra 
oralara gopmen kabuliine ba^ladiklari, bunu da gopmen arayan her 
somiirgenin Londra’da gopmen biirosu a?arak sagladiklari anlatihr. 
Sonu? ise malum: “On dokuzuncu yiizyilin en ?ok dikkat peken bir siireci 
olan bu usiilde ingiltere, yavrular meydana getirmiftir.” Sonra oniimiizde 
Amerika omegi var: “italya, Almanya, Irlanda, Fransa, Rusya ve sair 
iilkelerde, ulkenin kaldiramayacagi ntifus fazlahgi her yil Amerika’ya 
gopmekte idi.” Orada alman onlemlerle her gopmen birkap giin zarfmda 
pek kolayhkla i§ bulup hayatim ferah ferah kazanabilirdi. Amerika, 
Birinci Dunya Sava§i (1914-18) yillarmda gopmen azligi ve i§ poklugu

1 fCli§eci R ifat Efendi (o lm .1976) diye bilinen sanat^imiz; 19 2 0 ’ li yillardaki mizah gazetesi D avul'un  
karikaturisti.
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karsjismda Kibrislilari bile pekmi? ve adeta akm halinde oraya giden 
birpok vatandaijimiz pok para kazanmi^lir.

Ingiltere ile Amerika omeklerinden sonra da Tiirkiye’ye gepiyor ve 
1877-78 Rus-Tiirk sava§mm ardmdan sonra gelen birkap milyonluk 
Ccrkez gopiinden soz apiyor. Gelenlerin bu gope hazir olmadiklan gibi, 
yurt tuttuklan Anadolu’nun da gerekli onlemlcri almamasindan ne 
gelenler rahat yiizii buldu, ne de geldikleri yerdeki insanlara huzur 
verdiler. Yazar, daha yakindan omek vererek §unu yazar: “Gepenlerde 
Balkan Sava§i’nm ardmdan Rumeli gopmenleri de hemen hemen ayni 
durumla karsila.^tilar.” O giinlerin Tiirkiyesine de deginerek pok petin ve 
yorueu bir sava§tan yeni pikmi? ulkenin bu konuda heniiz hazirhk 
yapabilecek bir duruma gelmedigini belirtir. Sonunda soziinii Kibns 
gopmenlerine getirerek, bunlann hem kendilerine hem de Anadolu’ya 
yarar degil zarar getirecegini vurgular. Vatanpcrverligi ileri siirerek, bile 
bile bu maceraya girenleri de sapmalik ve dii?iincesizlikle niteler, en 
biiyiik yurt sevgisinin ise evlerinde barklarinda kalmak oldugunu yazar. 
(8 Agustos 1924, Sayi:29)

Fadil Niyazi Bey iki hafta onceki ba§makalenin adim bir kez daha 
kullanmak ihtiyacim duymu?: “Nipin Gidiyorlar?” Bu makalede gope 
sebep olan ikinci nedenin de Lozan Antla§masi’nda Kibnslilara verilen 
‘tercih hakki’m yitirme korkusundan dogduguna deginilir. Yazi, gopte 
acele edenlere ?u apiklamayi getirmekle son bulur: ‘Tercih hakki’ 
siiresinden sonra Tiirkiye’yi vatan tutmaya karar veren Kibnshlar ufak bir 
i?lemden sonra ingiliz uyrugunu birakmak hakkina sahip olacaklardir. 
Kaldi ki, Lozan Antla§masi’nin yirmi birinci maddesinin apikpa 
belirttigine gore, Kibnshlar, adi gepen antlasmanin onayi tarihinden 
itibaren iki seneye kadar ‘tercih hakki’m kullanabilirler ve kullanma 
tarihinden itibaren bir seneye kadar da Ada’yi terkedebilirler. Buna gore, 
“Antla§manin heniiz onaylanmak iizere oldugunu dikkate alirsak Ada’yi 
Tiirk uyruklu olarak terk etmek isteyenlerin oniinde daha tip senelik uzun 
bir miiddet bulundugunu kabul etmek lazim gelir. O halde, yalniz bazi 
ku?kular ya da daha dogrusu kuruntu iizerine buradaki yuvalarim 
bozmaya pali§anlara sabir ve stikunet tavsiye ederiz. Zaman her zorlugu 
poztimler.”

Gazetenin Girne muhabiri de “Gordiiklerim” ba$ligi altmda Anadolu’ya 
gepmek ipin kayik bekleyen insanlanmizm peri§an hallerini anlatiyor. 
Parasiz olduklanndan geceyi apikta gepirmekten ba§ka pareleri yoktur. 
“Kafilenin tiimii kadin erkek, poluk pocuk 56 ki^iden olu?makta. Erkekler 
kahvelere yigilmakta, kadmlar ise bir ko?eye biiztilmii? ipin ipin 
aglamakta. Bunlarin pogu Lefko§ah. Aralarinda Kazafana’dan, 
Gonyeli’den, Ayakebir’den ve ba?ka koylerden olanlar da var.” 
Marangoz Zeki Efendi’nin di§inda bunlann tiimii de vasifsiz i§pilerdi.
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“Bu ak$am Kadri Kaptan’in gemisiyle yolculuga ba^layacaklar arasinda 
pasaportu olan tek ki§i var. Geriye kalanlann tiimii de paso ile yola 
pikiyorlar.”  (15 Agustos 1924,Sayi:30)

Bir hafta sonraki ba§makalesinde Fadil Niyazi Bey “Nipin Gidiyorlar? 
ba^ligim iipiincii kez kullamyor. Bu yazisinda gopii hazirlayan nedenler 
iizerinde durmaya devam eden yazar, te§viklerinden dolayi bir kisim Turk 
aydinlarmi supluyor. Bunlann bir kismi, ipinde bulunulan apmazlara 
bakarak tek pareyi gopte gorenlerdir. Bir kismi ise bunlar gibi samimi 
olmayip sirf Tiirkiye’ye yaranmak ipin boyle yapanlardir. Yazara gore bu 
ikinci kesimden olan aydinlar arasinda Soz gazetesi sahibi Remzi (Okan) 
Bey de vardi. Halbuki eski bakanlardan Tevfik Rii§tii Bey’in Remzi 
Bey’e gonderdigi mektup, Antalya Milletvekili Hoca Rasih Efendi’nin 
bazi Kibnslilara yaptigi ihtar ve yakm dostlardan gelen mektuplar hep bu 
zamansiz gopiin onlenmesi g6rii§iinii ileri suriiyorlardi.

Tes>vikpilerin iipiincii grubu, Anadolu ile Kibris arasinda i§leyen Tiirk 
gemicileridir. Ceplerine be§-on kuru§ girsin diye halki gope te?vik ipin 
binbir dereden su getiriyorlar. Gerpekte bunlar simsar olup gerek gemileri 
ve gerekse aldiklan yol iicretleri ?u ya da bu Rum sermayedarlanna aittir. 
Fadil Bey’e gore te^vikpilerin dordiinciisii Rum vatanda§lanmiz 
arasindandir. Parasal apidan pifitpileri kendilerine bagimli hale getirdikten 
sonra pikmaza girdikleri zaman onlara §u oneride bulunuyorlardi: “Gerpi 
sizde borplusunuz, fakat en azmdan oniiniizde bir umut kapisi vardir; 
istediginiz vakit Anadolu’ya geper ve bey gibi ya§arsimz.” Bunu neden 
boyle yaptiklarma gelince: Ada Miislumanlanni Enosis’e giden yolda 
engel saydiklanndan.

Ada’mn Miisliiman niifusunu azaltmak Rumlarin ba§lica hedeflerinden 
biriydi. Hatta Kibns heniiz kendi idaresi altmda iken, Osmanli hiikiimeti, 
Kafkasya C'erkez gopleri ba§ladigi zaman bunlardan birkap bin ki§ilik bir 
kafileyi Kibris’a gondermek karanni almi§ti. Ancak bundan biiyiik tela§a 
dii§en Rumlar, gopmenlerin gelmesiyle pahaliligin artacagim ileri siirerek 
Miisliiman e§rafi kandirmayi ba§armi§ ve birlikte hiikiimete miiracaat 
edip bu hayirli giri^imi onlemi§lerdir. I§te Ada’da dengeyi saglayacak bu 
son firsati da Miisliimanlar boylece kapirmi§lardi. Bunun farkrna, 
Ingilizlerin Ada’ya geli§lerinden sonra azinlik durumuna dii§tiikleri 
zaman varmi§larsa da, artik i§ i§ten gepmi? oluyordu.

Gazetenin Gime kaynakli bir haberinde de 16 Agustos 1924 giinii 67 
kiijinin daha Antalya’ya gop ettigi bildiriliyordu.

Gop konusunu Adana gazetelerinden Yeni Adana da ele almi§ 
bulunuyor. Gelenlerin peri§an hallerine bakarak hiikiimetin bu konuda 
bilgisi olup olmadigim anlamak isteyen gazete, bu gopiin Tiirk pikarlan 
ile ne olpiide bagda§tigim soruyor ve Rumeli’den gelen gopmenlerin 
yerle§tirilmeleri heniiz tamamlanmadan yeni gopmenlerin ne olpiide ek
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ytiktimliikler getirecegi uzerinde duruyor, Kibnslilarla da en azmdan bir 
miktar ilgilenilmesini oneriyor. (22 Agustos 1924, Sayi:31)

Fadil Niyazi Bey’in bundan sonraki ba§makalesi “Soz Gazetesi Sahibi 
Remzi Efendi’ye Apik Mektup” ba§ligim ta^iyor. Remzi Efendi bir hafta 
once gazetesinde “Nipin Gitmesinler?” ba§ligi altindaki ba$makalesinde, 
apiktan apiga gopii te§vik ettiginden dolayi bu yazi ona cevap 
mahiyetinde idi. Arada, Hurriyet ve Terakki Kuliibii’nii Tiirk Ocagi’na 
dontijtiirmesinden, Tiirk Ocagi’mn dini temeller tizerine kurulmu? 
olmasmi Fadil Niyazi Bey’den dolayi ele§tiriyordu. Fadil Niyazi Bey ise 
makalesinde Tiirk Ocagi konusunu apiga kavufturduktan sonra, gog 
hakkmda Remzi Bey’in yamlgilanm ortaya koyuyordu. §u ciimleler Fadil 
Niyazi Bey’den aktarmadir: “Bizim Ada’yi birakip gitmekligimiz 
buradaki varhgimiz ve ozellikle Ttirkliigiin genel gikarlan ile bagda^acak 
gibi midir? Bir kerre gopiin Ada’daki varligimizi zayiflatacagi a?ikardir. 
Tiirkliigiin genel pikarlarma gelince, heniiz, Tiirkiye’nin bu konudaki 
kararmi bilmiyoruz. Ama biz, genel bir siyaset degerlerdirmesi yaparak 
diyebiliriz ki Tiirkiye Hiikumeti, en azindan §imdiki halde, burayi birakip 
gitmemize taraftar degildir. Bunu nereden gikardigimizi da 
apiklayacagiz.” Ve agiklarnasina temel olarak Ankara’mn hudut 
ba§larmdaki Tiirklerin yerlerinden aynlmalarma taraftar olmadigim ileri 
siiriiyor ve bizim de bu kapsam iginde bulundugumuzu soyliiyor.

Daha onceki yazilannda oldugu gibi, burada da orgiitsiiz gope 
kesinlikle kar§i piktigim yineliyor ve yazismi §u ciimlelerle sona 
erdiriyor: “Gopiin yoresel ve genel pikarlanmiza uygun diiftiigii kesin 
olarak belirgin hale gelmedikpe gope kalkifilmamali, bunun kesinlik 
kazanmasi durumunda gopmenlere uygun yerler aranmah ve orgiitsiiz 
harekete giri§ilmemeli. Eger yerli orgiitlenme yapilamazsa evvelemirde 
Tiirkiye Hiikiimetinin destegi saglanmahdir.” Mehmet Remzi (Okan) 
Efendi’ye dogrudan dogruya §oyle seslenecek, hatta meydan okuyacakti: 
“Gopiin genel Tiirk pikarlarma uygun diijtiigiine dair elinizde bir beige 
varsa meydana pikarmiz, o dakikadan itibaren birlikte pah§alim. Eger 
oyle degil de siyasi gorii$ii gozardi ederek her ne olursa olsun burayi 
terketmege taraftar iseniz, bari bu zavalhlara sozle degil, aym zamanda 
harekete geperek de yol gosteriniz. Yerli bir orgiit kurunuz, ya da Tiirkiye 
Hiiktimetinin destegini saglamaya pahfimz. Aksi takdirde gop hakkindaki 
makalenizden bu millet zarar gorecektir.”

Aym gazetede Gime’den, “Gop Guniinde §enlik” ba§hgi altinda 
haberler veriliyordu. Oyle anla§ihyor ki gepen sayida Antalya’ya hareket 
ettigi bildirilen 67 ki$i heniiz Ada’dan aynlmi§ degildi. Gazete §6yle 
yaziyor: “Bunlar arasinda da belli ba§li sanatkar pek azdi. Bu kafilede de 
pogunluk §eherlilerden idi. Bunlar, evvelkilerin aksine §en §atir idiler. 
Limanda udpu bulup ortalarma almi§lar ve tiirkiiler §arkilar el pirpmalarla
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ortaligi velveleye vermi§lerdi. Ama, 350 senedir vatan tuttuklari 
topraklari terkederken iiziintu duymadiklarma, ben ki§isel olarak 
inanamiyordum. Arkada^im da sevincin limanda oldugunu, di$ardaki 
halkin ise iiziintiilii bulundugunu soyliiyordu.” Yazida orgiitsiiz gitmenin 
sakincalan omeklerle ortaya konuluyordu. (29 Agustos 1924, Sayi:32)

Fadil Niyazi Bey “Nipin Gidiyorlar?” sorusunu ba§makalesine 
dordiincii kez ba§lik yazarak gopii getiren bir ba§ka sebepten daha soz 
apmak istiyor. Bu sebep de mali apidan hayatin pek zor oldugudur. Bunda 
ise diinyanm her yamna parasizlik, i§sizlik ve dengesizlik getirmi? olan I. 
Dtinya Sava§i’nm (1914-18) biiyiik etkisi vardir. Hiikiimetimiz ise 
ekonominin giiplenmesi yolunda paba gostermemi§; aksine, yeni vergiler 
koymu§tur. £ikarilan yasalar ise halkin guciiyle uyum saglayacak gibi 
degildir. Bunlardan biri ise yeni Desteban (Kirbekpisi) Yasasi’dir. Burada 
ongoriilen ceza, sup ile orantili degildir. Ogretim diizeyleri dii§iik olan 
orman memurlannin da bazi yanli§ uygulamalan, i^lerin daha da sarpa 
sarmasina neden oluyor. “Sup ile ceza, vergi; ceza ile gelir kaynagi 
arasindaki olpiisiizliik sonucu olarak halkin geliri ve hatta ta§inmaz mail 
giinden giine eksiliyor.” Bu ortamdan Rumlarin da etkilenecekleri pok 
dogaldir. Ancak, onlara oranla biz maddi apidan daha zayif durumda 
oldugumuzdan zarann iizerimizdeki etkisi o olpiide agirlik 
kazanmaktadir. Ancak, “Rumlar arasinda goriilen bazi olumsuz 
davram§lara bakilirsa onlarm direnplerinin de son kerteye geldigi, bipagin 
kemige dayandigi anla§iliyor.”

“Miisliimanlar oteden beri sakin bir toplum olmak itibariyle olumsuz 
davram§lara gitmeyerek gopii goze almi§lardir.”

Yazi hiikiimetin bir dizi onlemler almasinm gerekliligini vurguluyarak 
sona eriyor.

“Gop Uzerine” siitununda, I. Diinya Savaji (1914-18) oncesi 
Larnaka’daki Osmanli Telgrafhanesi’nin miidurliigiinii yapan Hayri 
Bey’in 5 ve 19 Agustos tarihli iki mektubundan soz aparak gop 
konusunun kesinlikle karjisinda oldugu belirtiliyor. Evvelce Antalya’ya 
gopmii? olan bir hem§ehrimizin mektubuna bakilirsa, o giinlerde oraya 
Rumeli’den 1,600 kifilik gopmen kafilesi gittiginden onlarm 
yerle§tirilmesi ipin Kibnsli Turkler evlerinden pikarilmi§lardir. Gazetede, 
Istanbul’daki Vatan gazetesinin bir haberi de aktarilmakta: “ Gepen giin 
gelenlerden ba$ka bugiin de Kibns’tan 87 niifus Antalya’ya gelmijtir. Bu 
zavalli insanlar iskelede bir miiddet beklemi§lerse de kendilerine el 
uzatan olmami?. Sonunda Antalya Valisi Safa Bey bunlann durumlarmi 
ogrenir ogrenmez Medrese’ye yerlejtirilmeleri ipin onlemler almiijtir.” 
Gazete, ilgililerden ‘miibadele’ye dahil olmasalar dahi, Kibnsli 
dindajlarma da yardim elinin uzatilmasim rica etmektedir. (5 Eyliil 1924, 
Sayi: 33)
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iki hafta sonraki Birlik'te, Antalya’da yayimlanan Antalya gazetesine 
cevap var: Sozii edilen gazete 1 Eyliil sayisimn ba§makalesini Kibris’tan 
yapilan gope ayirmi§. Burada, gopmcnlerin Anadolu’ya geli§lerini 
onledigi ve gelenlerin sefil olacagini ileri siirdiigii iddiasiyla Birlik 
gazetesine apiktan apiga bir ele§tiri var. Antalya, belli ki Birlik gazetesini 
gormemifjtir, konunun ipyiiziinii bilmiyor ve kulaktan kulaga duyulan 
haberlere, dedikodulara dayanarak bu ba$makaleyi yaziyor.

Birlik gazetesi ‘Basmdan’ sutununda bu yaziyi ele alarak inceden 
inceye ele§tiriyor, ba§tan sona yanlifliga dii§tugiinii ortaya koyuyor: 
“Halbuki gople ilgili makalelerimizi yakindan inceleyenler pek iyi 
biliyorlar ki biz ‘Gitmeyiniz!’ demedik, ‘heniiz vakti degildir’ dedik. 
‘Anadolu’da sefil olacaksiniz’ demedik, ‘Anadolu’ya yiik olacaksimz’ 
dedik. Dogallikla iki gorii? arasinda daglar kadar fark vardir. Gopiin 
zamani gelmedigine dair inancimizin nereden ileri geldigini kanitlar 
gostererek apikladigimiz halde, muhterem refikimizin ba§makalesine 
dogrusu hayret ettik. Buramn bo§altilmasiyla Tiirkliige bir zarar gelip 
gelmeyecegi de heniiz anla$ilmami§tir’ dedik”.

Daha sonra da §u savunma var: “Tiirklerin buradan aynlmasi Ada’yi 
Yunanistan’a baglamak ipin bir yiizyildir pali^an Rumlarin emellerini 
kolayla^tiracaktir; ve de Mersin korfezinden Antalya korfezine kadar 
uzanan sahillerin kar§ismda Yunan bayragimn dikilmesi ulusal 
pikarlanmiza hip de uygun du§mese gerektir.”

Cevap yazisi orgiitlii gopii yinelemekte ve sozii Ada’daki ta§inmaz 
mallara getirmektedir. “Ada’daki emlak ve arazimizin kiymeti en azmdan 
iki milyon ingiliz lirasmi afkindir. Evkaf mallarmin toptan kiymeti ise up 
milyonu bulur. Bunlarm arasinda miitevellileri Turkiye’de ya^ayan 
onemli piftlikler de vardir.” Ve gazete, Antalya 'mn yazdiklarina kar$i 
savunmasmi surduruyor: “Bugunden gope ba§ladigimiz takdirde bu mal- 
miilk nasil tasfiye olunacaktir? Rumlar gop kokusunu aldiklari ipin 
mallarimiza fiyat vermiyorlar. Esasen vermi§ olsalar bile Ada’da 
Miisliiman emlak ve arazisini satin alacak bir sermayeleri de yoktur. 
Yarim milyonluk bir Ziraat Bankasi kurmak ipin gerek Hiikiimet gerekse 
ahali senelerden beri pirpimyor. Bundan dolayi gazete siitunlannda gope 
te§vik edilen bu insanlara ait mallann ne olacagi iki devlet arasinda bir 
sonuca baglanmadikpa, onlar gelmek isteseler de maddeten buna imkan 
yoktur. Ciinkti mal eanm yongasidir. Kaldi ki, oraya gop ipin Turkiye’nin 
yetkili makamlarmdan ‘Geliniz!’ emrini heniiz alamadik.” Ve yazi $oyle 
noktalamyor: “Biitiin bunlan goz oniinde tutarak maddi-manevi
hazirliklar tamamlanmadikpa halki gope te§vik etmenin onlan felakete 
gondermek demek oldugunu bir kez daha yineleriz.”

Gazetede, Yeni Adana gazetesinin 7 Eyliil tarihli sayisinda yayimlanan 
Kibris Gopmenleri konusu da yer almakta. Yazida gopmenlerimizin
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ilgisizlikle kar§ilanmalari kmanmakta ve hiikiimetin bu karde^lerine de 
yardim elini uzatmasi dilenmektedir. Gazeteye gore gerekli onlemler 
alinmadikpa Lozan Antla^masi’mn Kibns Tiirklerine tamdigi ‘tercih 
hakki’m kullanmalari olasi degildir. (19 Eylill 1924, Sayi: 35)

Bir hafta sonraki Birlik gazetesinin ba§makalesi K ibns’m tamnmi? din 
adamlanndan Hoca Salih Efendi’nin kaleminden pikma. Sultani’ nin 
(Lise) din dersi hocasi olan Mehmed Salih Efendi “Hicret” adli 
makalesinde gop konusunu dini apidan ele alip incelemektedir. Yazinm 
bajinda ?u ciimleler var: “Hepsinden once dinimizde gople ilgili birtakim 
§artlar vardir. Bu §artlar olu§madikpa din gop ipin izin vermez. Hayata, 
dine, lrza, hukuka saldiri olmadikpa yapilan gop islamm ?amyla bagda§ik 
degildir.” Sonra, Peygamberimizin hangi §artlar altmda gop etmek 
durumunda kaldigim anlatir ve bizim durumumuzu onunla kar§ila?tirarak 
$u sonuca vanr: “Bunlann hipbirisi bizim ipin soz konusu degildir. Biiyiik 
ecdadimizin kanlariyla yogrularak bize bir hatira halinde birakilmi? ?u 
kutsal vatam hipbir zorluk karjismda bulunmayarak- dii§mana birakmak 
Miisliimanhk ve Tiirkliik erdemlerine yaki§ir mi?”

Daha sonra konuyu Ankara apisindan ele ahr: “Ku§ku yok ki, bu 
hareketimiz Ankara Hiikiimeti’nin prensiplerine de aykmdir. Zira, eger 
bizi de Anadolu’ya getirmek emelinde olsalardi Yunanistan’daki Turkler 
gibi miibadeleye tabi tutarlardi. Kibns Tiirklerinin mevkilerini korumalan 
ise Turkiye’nin yiice hiikiimetince de gereklidir.” Sonra da ?u sorulan 
sorar: “Ulke ayni iilke, biz ayni insanlar oldugumuz halde neden burada 
eskisi gibi pali^arak ya^amaya istek duymayalim? Bizi buradan uzak 
tutmak isteyen nedir? Ortaligi peteler mi sardi? Haklarimiz mi elimizden 
alimyor? Kutsal bildigimiz yerlere mi saldinda bulunuyorlar? Ne 
oluyoruz? Ekonomik bakimindan dar bogaza girdigimiz apik ve bunun 
nedenleri de biliniyor: Fakat aci da olsa soyleyelim ki bizim tembellik ve 
har vurup harman savurmaya yatkmhgimiz, onlarm ise pali^ma ve 
tutumlu olmaya ozen gostermeleri bizleri bu hale getirdi.”

Gop yanlisi olanlarm halkin Anadolu’ya gitmesini te§vik ipin ingiliz 
uyruguna girmenin dine aykin oldugu soylemleri kar§isinda yazar, 
Miisliiman tarihinden ve ya§adigi donemden omeklerle bunun dogru 
olmadigim kamtlar. Yazinm sonu ise §oyle baglanmaktadir: “Soziin kisasi 
yukanda deginildigi gibi kapimlmaz bir zorunluluk olmadikpa her 
Miisliimanin bulundugu yerde sebat edip dini ve milli gorevlerini yerine 
getirerek ya§amaya pali§masi bir din buyrugudur. Dinimiz bize sabn, 
dayanmayi, erdemi, palijma ve i§ yapmayi emreder. Allah, ozellikle 
Miisliimanlara, selametler ihsan eylesin!”

Gazetede Lamaka Miiderrisi Mehmed Hulusi Efendi’nin de gop 
konusuna apiklik getiren goriisjleri var. Adi gepen kisi, Turkiye’nin birpok 
yerlerini gezerek geri dondiikten sonra kendisine gop hakkmda ne
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dii§iindiigii sorulmu?, o ise yazili olarak ajagidaki yamti vermi$tir: “Birlik 
gazetesi bu konuda iistiine dii§en gorevi yapti ve de yapmaktadir. 
Bendeniz gepen Cuma giinii halki Cami-i Kebir’e davet ederek §u 
siralarda gopiin uygun olmadigim ve Antalya’daki gopmenlerimizin 
peri§an hallerini gok apik soyledim. Buyurdugunuz gibi gorduklerimizi 
Kibns Miisliimanlarina biitiin piplakhgi ile anlatmak gorevimizdir. Bunu 
Birlik Ocagi anlamiftir ve yayin orgamnin izledigi yol dogrudur.”

“Muhterem Karde§im, ugrajinda devam et! Bugiin Tiirkiye’de geni§ 
olpiide mesken buhram vardir. Antalya’daki Kibns gopmenlerinin bir 
kismi medrese odalarmda acinacak haldedirler. Temasta bulundugum 
ilgili makamlar dahi heniiz K ibns’tan gopiin zamansiz oldugunu 
soyleyerek bunun online gepmekligimizi soyliiyorlar. Rum evleri her 
yandan yanmif halde. Bugiin zorunlu degifim kapsamindaki 
Miisliimanlari iskan edebilmek ipin Cumhuriyet Hiikiimetimizin ne 
zorluklarla karji kar§iya bulundugunu bir kez gormii§ olanlar, Kibris 
Miisliimanlarina “gop ediniz!” demez. Yalmz zanaat sahipleri az pok 
gepimlerini saglayabiliyorlar; bunlara iilkenin ihtiyaci vardir. Yoksa i$pi 
ve piftpiler ipin §imdiki halde sefaletten ba§ka birjey yoktur. Istanbul’da 
bulunan eski milletvekillerinden Sim  Bey (Kibrisli Sim Bellioglu) dahi 
K ibns’tan gopiin aleyhindedir ve bizlerin halka ogiit vermemizi oneriyor. 
Soziin kisasi, benim inancima gore Kibns Musliimanlarmin §u siralarda 
gop etmeleri uygun degildir. Bu konuda, saghgima kavuijunca, yazilar 
yazacagim.”

Aym gazetede “Anadolu’dan Geri Gelenler” ba§ligi altinda Karpaz 
ejrafindan Babalikizade Ali Bey’in bir mektubu da yayimlanmakta. 
Mektup gopten donenlerle ilgilidir; aynen aktanyoruz:

“Gepen gun i§ icabi Apostolos Andreas Bumu’na kadar siiren 
seyahatim miinasebetiyle, birkap giinden beri polisin korumasi altinda 
bulunan 14 Kibnshnin tutuklandiklanm gordiim. Bu insanlar birkap ay 
evvel Ada’dan kapak olarak gitmifler ve oralarda i§ bulamayinca bir 
kayiga atlayarak binbir zorluk ve yoksunlukla bu yere pikabilmijler. 
Burada 14 giin karantinada bekleyeceklermi$. Kendileriyle uzaktan 
konu$abildik. O tarafta kazancin pek zor oldugunu soyliiyorlar. Bu 14 
kifinin adlarmi veriyorum: “ 1. Lefko§ah Cemal, Hafiz Hiisnii Efendizade
2. Ayah Raif Mehmed 3. Ayali Mehmed Hasan, 4. Ayah Ali Haydar, 5. 
Komikebirli Arif Hiiseyin, 6. Galatyali Hasan Biiyiikali, 7. Huseyin Ali 
Ki$mir, 8 . Ibrahim Molla Hasan, 9. Maratah Huseyin Osman, 10. 
Gonyelili Arap Ahmet, 11. Ovgorozlu Ra§id Emir Hiiseyin, 12. Memi? 
Emir Cafer, 13. Eptakomili Emir Mustafa Kamil, 14. Kridyali Aligiillii 
Kose.”

Magosa kaynakli bir haberde ise, Ahmed Telgraf Kaptan’in gemisiyle 
Magosa ve ba§ka yerlerden olmak iizere erkek, kadm ve pocuk 58
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gopmenin 18 Eyliil’de Mersin’e hareket ettigi bildiriliyor. (26 Eyliil 
1924, Sayi: 36)

Bir hafta sonraki gazetede Fadil Niyazi Bey, gop uzerine basinimizda 
pikan yazilann bir degerlendirmesini yapar. “Tartijmalarin Ozeti” adli 
ba§makalesinde zamanm kendisini ve kendisi gibi du^iinenleri hakli 
pikardigmi vurgulayarak, gop iizerinde ba§lica iki konuda israrla 
durdugunu yineler. Bunlarin biri Turkiye’nin gop konusunda Kibnslilara 
hala daha ye§il i§ik yakmami§ olmasi, ikincisi ise bu petin i§i ytikleneeek 
bir orgiitiin heniiz ortaya pikmamasi. Yazar, sonra da sozii Lefko§a’nm 
Vatan gazetesine getirir. Ona gore Vatan gazetesi, zamanm Birlik’pileri 
hakli pikardigim halktan saklayabilmek ipin, Hoca Salih Efendi’nin gepen 
sayida pikan makalesini ele alarak, Fadil Bey ile yanda§lannm i$i din 
adamlanndan medet ummaya kadar goturdugiinti ileri siirer. Fadil Niyazi 
Bey ise Hoca Salih Efendi ortada duruyorken, iddialara yamt vermenin 
bizzat makale sahibine du§tiigunii hatirlatir. Ancak, Fadil Niyazi Bey’in 
asil iizerinde durdugu, Vatan gazetesinin Hoca Salih Efendi ipin, ‘Zaten 
eski kitaplardan miiddetini doldurmu§ fikirlere dayamyor’ kabilinden 
iddialar ileri siirmesidir. Yamti ise §oyle olur: “Bir Hoca Efendi’nin 
dayandigi kitaplar, dogallikla, Kur’an-i Kerim ve hadis olabilir. Up yiiz 
milyon Miisliimamn biiyuk bir saygi ile bagli bulunduklari kutsal kitap ile 
ba§ka tamnmi§ eserler hakkmda bir Miisliiman gazetesinde bu tiirden 
kiiptiltticii bir dil kullamlmi§ olmasi gerpekten pok iiziiciidiir.” Fadil 
Niyazi Bey “Oyle anlafihyor ki din kitaplarina dayanarak hocalarm dini 
telkinlerde bulunmalanna kar^idir. Camilerde halkin azalmasimn 
kabahatini ise hocalarda buluyor; sonra da doniip camiye gidecek yerde 
bol bol gazete okumalanm oneriyor.” Ve yazi §u ciimlelerle sona eriyor: 
“Kur’an-i Kerim, din adamlarim dini telkinlerde bulunmakla yiikumlii 
kilmi§tir. Bu kutsal gorevi yerine getirirken din adamlarina, ‘Eski 
kitaplarin pagdi§i kurallari insana zevk vermez’ yaki§tirmasi, bilmiyorum, 
acaba Miisliimanhkla bagda§ir gibi mi? Eger maksat dogrudan dogruya 
Musliimanhgi ve dindarligi reddetmekse apiktan apiga soylemekte ne 
sakinca var?” (3 Ekim 1924, Sayi:37)

Bir hafta sonraki gazetede ise gople ilgili §u haberler var; aynen 
aktariyoruz:

“Magosa’da Kibns’m tiirlii kesimlerinden toplanan seksen bin 
karde§imiz Ahmet Telgrafpi’nm kayagi ile Kibris’tan Mersin’e gop 
etmi§lerdir. Aym gun pasosuz (gepici seyahat belgesi olmadan) gop 
etmek isteyen on tip ki§i Karakol mevkiinde polis tarafindan 
tutuklanmi§tir. Bundan once gop edip de bir Arap kayigi ile geri donen ve 
gozetim altma alinan on dort karde?imiz, on yedi giin karantinada 
bekletildikten sonra, polis tarafindan mahkemeye verilmi§ler ise de
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birbirlerinin kefaleti ile alti ay kadar onar lira kefalete baglanarak serbest 
birakilmiflardir. (10 Ekim 1924, Sayi: 38)

Gop konusu uzerinde Fadil Niyazi Bey gibi dii§iinenlerden biri de 
Eczaci Munir izzet Bey’dir.4 “Gerpek Durumumuz” ba§ligi ile 
yayinladigi makalesine ijoyle bajlar: “Epey siireden beri halkm fikirlerini 
pelen, basin mensuplarini ugra^tiran, bazi zorunluluk ve siyasal 
nedenlerden otiirii giindeme gelen gop konusu giiniimiizde anlasilmaz bir 
sorunmu? gibi tiirlii yorumlara konu olmaktadir. Herkes diline geleni 
soyliiyor ve her eli kalem tutan sutunlar dolusu yazilar yazarak 
kamuoyunu gope biraz daha te§vik etrnekten ba$ka bir \se yaramayan 
zahmetlere katlamyor.”

“1$ o kerteye vardi ki, gop yanhlari milliyetpi sayilmakta, aksi goriifte 
olanlar ise ‘geri kafali, yurt sevgisinden yoksun’ ve buna benzer hakli 
haksiz kotii suplamalara, saldirilara ugruyor; ve bu suretle de zaten bir 
turlii bir araya gelemeyen halk arasina aynlik tohumlan serpilmekte, 
Kibns’taki milli varligimiz tehlikeye diifuriilmektedir.”

Munir izzet Bey, yazisinm devaminda, gop konusunda olusan flkirleri 
tip noktada toplar.
1. Anavatan’a siginmak ipin Lozan Antlaijmasiyle bize ‘tercih hakki’ 
verildigine gore bu hakki kullanarak hepimiz gitmeliyiz.
2. Tiirkiye fimdilerde Rumeli gopmenlerinin iskani ile asm olpiilerde 
yiiklii oldugundan, K ibns’tan gop bir siire ertelenmelidir.
3. iktisadi durumu bozulmus, ya da baska sikmtilan olanlar bir an once 
gitmelidirler.

Miinir Bey bu sepenekleri irdeledikten sonra konu hakkinda toplum 
olarak bir karar verilmesi iizerinde durur ve yakinda olu^turulacak olan 
Kibns Tiirk Cemaat-i islamiyesi’nin bir kongresinde bunun ele ahnarak 
Tiirkiye Hiikiimetinden bize kol kanat germesinin saglanmasmi ister. O 
da, Fadil Niyazi Bey gibi, orgiitsiiz gope kesinlikle kar^idir: “ inkar 
olunamaz bir gerpektir ki K ibns’i birakip gideceksek mutlaka bir va^am 
ve giiven garantisi altmda gop etmeliyiz.”

Halki burnundan otesini gorcmeyecek kadar aceleye getirip, yerli yersiz 
yol gostericilik, kilavuzluk taslayanlara da §u satirlarla seslenir, 
uyanlarda bulunur: “Bu halde halka yol gostereyim derken onlan pikmaz 
sokaklara diifiirmeyelim. Herkese sabir ve sogukkanlihk onerelim. Bunu 
bilmeliyiz ki Tiirkpiiliik, milliyetpilik, yalmz Anadolu’da oturmak ve 
onun havasim teneffiis etmekle degil, dunyanm hangi tarafinda 
bulunulursa bulunulsun, Anadolu’nun ya§amasi, mutlulugu ipin elden 
geldigi kadar manen maddeten pahfmakla anlami hr ve iptenlik de bunu 
gerektirir.” (17 Ekim 1924, Sayi:39)

1 ifski cczacilarim izdan Miinir B ey  "in diikkam Sarayonu'nde i A la  tiirk M cydani) giinumii/.deki t'aysal 
islam B an kasi’mn hulundugu ko$e ba§inda idi.
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Sonu?
Ingilizlerin Ada’ya gelmelerinden kisa bir sure once Kafkas 
gopmenlerinden bir boliimiiniin buraya yerle§tirilmesi kararma pahahhk 
artacak bahanesiyle Rumlarm Tiirk onde gelenlerini aldatmasi sonucu- 
kar§i pikilinca, niifus dengesini saglamak bakimindan, kendi adimiza, 
biiyiik bir firsat yitirilmi§ oldu. Lozan Antla§masi’nm ardmdan giindeme 
gelen gop ortaminda ise, Lefko§a sokaklarmda pinlayan “Gop serbesttir, 
gop serbesttir!” pagnlarma halkimiz ayak uydurup Ata yadigan 
topraklanm terketseydi, Kibns ’ 1 altin tepsi ipinde yadellere armagan edeli 
pok olacakti. Bu bakimdan halkimizi uyaran ve yanli§ adimlar atilmasim 
bir yerden sonra durduran, ya da en alt diizeye indiren, ba§ta Fadil Niyazi 
(Korkut) Bey olmak iizere, Birlik Ocagi mensuplanm rahmetle ananz.

Notlar:
Alintilar, Birlik  gazetesinden giinumiiz Tiirkpesine aktarmalar olup, giiniimiiz 
K ibris  gazetesinin “Eski Basmimiz” siitununda yayimlanmi§tir. Bunlardan 7 
Haziran 1999- 14 Mayis 2001 tarihleri arasinda konuyla ilgili 32 gazete scpilmis 
ve degerlendirmeler bu sayilara dayandmlarak yapilmi§tir.

Turkiye’ye gop edenlerin geri donmek iizere yaptiklan bajvurularin gittikpe 
artmasi iizerine, 1930’lu yillarm sonlanna dogru Somurge Yonetiminde bu 
konuyla ilgili bir yasa pikanlmasi gundeme gelir. Yasada pasaportsuz kapanlann 
ve de onlari kapmaya te§vik edenlerin cezalandirilmalan ongoriilmektedir. 
Yapilacak masrafin kendilerinden almacagina dair yasaya madde eklenecektir. 
(Bkz. Ses gazetesi, 24 Eyltil 1937, Sayi: 112)
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Avukat Fadil Niyazi Korkut: Sahibi ve 
Miiduru Oldugu Yanki Gazetesi

Ali NESIM* 

Giri$
Fadil Niyazi Korkut Kibns Tiirk halkimn sosyal ve siyasal haklarmin 
elde edilmesinde verdigi miicadele ile toplumun belleginde yer etmi§ bir 
simadir. Avukat, politikaci, yazar ve gazeteci kimlikleri ile sanatpi yonu 
birlikte incelendigi takdirde Fadil Niyazi Korkut hakkinda biitiinciil bir 
bilgiye ulafilabilir.

1945-46 yillannda 47 sayi olarak yayimlanan Yanki gazetesi, Fadil 
Bey’in genel sekreteri oldugu Kibns Tiirk Azmliklar Kurumu’nun 
(bundan sonra KATAK diye kisaltilacak) bir yayin orgam olmaktan 90k, 
onun ulusguluk, toplum sorunlarma baki§, Tiirkiye ile ilijkiler, 
gagda§la§ma ve diinya siyasetinin gelecegi konusundaki goriiijlerinin 
onemli ipuglanm vermektedir.

Kifisel geki$melere girmeden topluma sahip gikma arzusu, Yanki'nm 
“toplumun sesi olma” iilkiisii ile birlejmiftir. Kibns Tiirk halkimn sosyal- 
siyasal geli§imini anlayabilmek igin Yanki gazetesi baglaminda Fadil 
Niyazi Korkut Bey’in §ahsina egilmek bu galifmamn temel amacmi 
olu§turmaktadir.

Sanatgi Ki§iligi
Onu oncelikle bir avukat ve bir sanatgi olarak gormemiz hakli nedenlere 
dayanmaktadir. Amlarmi derleyen ve yayima hazirlayan ara§tirmaci- 
yazar Harid Fedai, kitabin onsoziinde “Eski ku§aklar onu kuliip 
etkinliklerinden tiyatro sahnelerine, yazar, oyuncu ve yonetici olarak 
verdigi emeklerden tamr. Somiirge yonetimine kar§i haklanmizi 
savunmamn yam sira, sosyal etkinliklerini surdurmeye devam etmiftir” 
demektedir.1

Balkonda Al Kan ve Yavuklunun Mendili onun iinlii oyunlan olarak 
bilinmekle birlikte, soz konusu oyun metinlerine higbir yerde 
rastlanamamiftir. Kibns Tiirk halkimn beklentisini ve tiyatro anlayifim 
yansitan bu milli oyunlar ilgi gormiiftiir. Bu anlayi§i sergileyen diger 
yazarlann ulus temali oyunlan da sahnelenmi§tir.

Fadil Niyazi Korkut’un amlarmdan ogrendigimize gore Balkonda Al 
Kan Hurriyet ve Terakki Kuliibii tarafindan2, Yavuklunun Mendili de 
Birlik Ocagi tarafindan sahnelenmi§tir.

* Yakin  Dogu Universitesi Ogrctim G o re v lis i, L efko§a-K K T C
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Sozii edilen bu demekler sadece milliyetpiligin degil, sanatm, kiiltiiriin 
ve aydinlanmanin da kaynagi ve savunuculan olmu§lardir. Bu baglamda 
da Tiirk yazarlarimn yam sira Shakespeare’in iinlii oyunlarmda ilk defa 
Kibrish Turk hammlar rol alarak pagda§la§manm mesajini vermi§lerdir.3 
Tiim bu sanatsal etkinliklerde kurum demek yoneticisi, yazar, oyuncu ve 
yonetmen olarak kar^imiza pikan Fadil Niyazi Korkut, avukat ki§iliginin 
yamnda sanatpi ki^iligi ile aydinlarin ba§inda yerini almi§tir.

Politika ve Toplum Sorunlannm Ele Alinmasinda Bir Lider
ingiliz somurge yonetimi altmda toplum sorunlarmi ele alan, somiirge 
yonetimine poziim onerileri sunan liderlerin basinda avukatlar 
geldiginden, Fadil Niyazi Korkut’un avukat kimligini irdelemek 
gerekmektedir.

O donemde Kibnsli Tiirk avukatlann sayisi bu alandaki ihtiyaci 
karijilayamayacak kadar azdi. Ozellikle duru§malarin ingilizce yapildigi 
davalarda Tiirk avukatlar yetersiz kaldigindan, birpok Kibrisli Tiirk 
avukathk hizmetleri ipin Rum avukatlara ba§vurmak zorunda 
kahyorlardi. Kadi kimligi ile avukathk yapan Kibnsli Tiirklerin zaman 
ipinde meslekten pekilmeleri ve bunun yamnda sava§a bagli olarak 
Kibnsli Turk ogrencilerin yiiksek tahsile gidememeleri gibi nedenlere 
bagli olarak, Kibns Tiirk toplumunda gerek siyasi gerekse kiiltiirel 
baglamda “toplum lideri” sikintisi pekilmekteydi. Fadil Niyazi Korkut 
boyle bir donemde yiiksek ogrenimini tamamlami§ ve 1922’de sava? biter 
bitmez Kibns’a donmii^tu. Onun ilk girijkenligi Cemaat-i islamiye 
Te§kilati’na giri^iyle goriilmektcdir.4 1925 yilinda Kibns valiligine tayin 
edilen Sir R. Storrs, kamusal anlamda yaptigi her uygulama ile Tiirk 
halkini rencide ederken, halk iizerindeki baskiyi da artirmaktan geri 
kalmiyordu. Bu uygulamalarm sonucunda Htirriyet ve Terakki 
Kultibii’niin yerine kurulan ve Fadil Bey’in baijkam oldugu Birlik 
Ocagi’mn kulturel ve sosyal faaliyetleri zararli olarak 
nitelendirilmekteydi. Bu anlayi^in bir yansimasi olarak da kuliibiin adinm 
Karde§ Ocagi bipiminde degi§tirilmesi gerpekle§iyordu.5

Fadil Bey’in toplum sorunlannda bir yazar ve eylemci olarak 
yaptiklarma kisaca deginmek gerekirse, bu konular arasinda oncelikle 
Osmanlmin Kibns iizerindeki haklarmin Tiirk cemaatine devri konusu 
gelmektedir. Bunun yamnda Evkaf yonetimi, vakif mallan, kadilik, 
miiftiiliik konulan yam sira, Tiirk cemaatini ilgilendiren §eriyc 
Mahkemeleri, Miras Kanunu, Belediye Kanunu, sepimler, okullar ve 
Maarifle ilgili konular Fadil Bey’in ilgi ve pali$ma alam iperisinde 
bulunuyordu. Tiim bunlan gerpekle^tirmek ipin daha memurluk 
zamanmda aktif politikaya ve politik kurumlara katilmi§; toplumun en
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orgiitlii kurumlarmdan olan ve topluma siyasal temsiliyet saglayan 
KATAK’in bafkanhgim ve sekreterligini yapmiftir. Ve nihayet, yazarlik 
ve gazetecilik yoluyla dii§uncelerini yayma eylemine giri^mistir. Bu 
baglamda da onun sahibi ve miidiirii oldugu Yanki gazetesi uzerinde 
durulacaktir.

Yanki
Arastirmaci-yazar Harid Fedai, Yanki gazetesi igin “Kibris Tiirkii’niin 
siyasal yajammda renkli bir ki§iligi olan Avukat Fadil Niyazi Korkut’un 
gikardigi gazetedir” demektedir.6 Birinci sayisi 1 Ocak 1945’te haftahk, 
tek kanat, iki sayfa olarak yayin hayatma bajlayan Yanki, 47 sayi 
yayimlandiktan sonra 18 Ocak 1946’da yayin hayatmdan kalkmiftir.

Gazetenin birinci sayisinda belirgin olarak goziimiize garpan ozellikler 
§unlardir:
1. Yanki gibi oz Tiirkge bir kavramin gazete adi olarak segilmesinin 
rastlantisal olmayip, bilinglice yapilmi§ bir adlandirma oldugu 
dufiinUlmektedir.
2. Fadil Bey, Yanki’da kendi imzasi ile gok az yazi yaymlamiftir. 
Genellikle goru^lerini imzasiz ba^yazilariyla ortaya koymustur.
3. Yasa geregi gazetenin hem sahibi, hem de mudiirii bizzat Fadil Bey’in 
kendisidir.
4. Yankinin ikinci sayfasmda “Her Pazartesi giinii gikiyor, Tiirk 
gazetesidir” diye onemli bir ibare bulunmaktadir. Bu ibare ile gazetenin 
dilsel ve milli kimligi oncellenmektedir. Unutulmamahdir ki soz konusu 
donemde ingiliz Somiirge yonetimi Tiirk adina ait yasaklari 
kaldirmamiftir. Tiirk Lisesi’nin adi bile heniiz iade edilmemiftir. Soz 
konusu lisenin adi islam Lisesi, Erkek Lisesi ya da Lisemiz olarak 
gegmektedir.
5. Yankimn tiim sayilannda toplum sorunlan oncelikli olarak ele alman 
konulardir.
6 . Yanki ilk sayisindan itibaren donemin ileri gortiflii matbaacilanndan 
‘Mehmet Fikri’ matbaasmda basilmakla birlikte, son sayi olan 47. sayi, 
gecikmeli olarak ve Zavallis matbaasmda basilmijtir.

Yanki gazetesinin yayin hayatmdan kalkmasindan sonra da, Fadil 
Niyazi Korkut, damadina ait olan Bozkurt gazetesinde yazilanm 
yayinlamayi siirdiirmtiftur.

Yanki"1 mn ilkeleri
KATAK’m sekreteri Fadil Bey’in gazetesi Yanki mn KATAK’m yaym 
orgam olmadigi belirtilmekle birlikte, iki kurumun toplum sorunlanna
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yonelik sergiledigi yakla§imlarda anlamli bir benzerlik bulunmasi 
dogaldir. Soz konusu donemde yayimlanan tiim gazeteler, aym ilkeler 
etrafmda birle§mekteydiler. Bu ilkeler kisaca §oyle siralanabilir:
1. Kibris Turk halkim, toplum sorunlan ve milliyetpilik konulannda 
bilinplendinnek;
2. Toplum sorunlanm somurge idaresine aktarmak;
3. Turkiye ile daha siki ilifki kurarak Kibns Tiirk toplumu hakkmda 
Tiirkiye’deki politikacilari aydinlatmak; Tiirk kamuoyunu 
bilinplendinnek; Tiirk di§ politikasina Kibris meselesini de dahil 
edebilmek;
4. Tiirkiye’deki geli§meler hakkmda Kibns Tiirk halkim aydinlatmak;
5. Yerli yazarlara fikirlerini toplumla paylasabilmek ipin yaym olanagi 
saglamak;
6. Yerli sanatpilara sanatlarmi topluma yansitabilmek ipin gazetede yer 
vermek.

Yanki, sonuncu ozellik di^indaki tiim ozellikleri tajiyan bir gazete idi. 
Diger gazetelerin tersine, sanat sayfasi bulunmuyordu. Oysa bu donemde 
diger gazeteler yerli yazarlann oykti, §iir ve roman tefrikalarma yer 
vermekteydiler. §iiphesiz Yankt'nin bunu yerine getirememesinin tek 
nedeni sayfa sayismin azligindan kaynaklanmaktaydi.

Gazetede yaymlanan yazilarm an bir Tiirkpe ile yazilmi§ oldugu 
goriilmektedir. Oysa daha once yaymlanan gazetelerde yazarlar 
tarafindan agirhkh olarak Osmanhca kullamlmaktaydi. Bu egilimin 
temelinde Tiirkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaym organi olan 
Ulus gazetesinin etkisi bulunmaktadir.

$imdi 1. sayida, sag vist ko§ede yer alan “Yankt'mn Yolu” ba^likli 
ba§yaziya bir goz atalim:

“Yanki Kibris Tiirklerinin fikirlerinin Yankisi olmak emeliyle basm 
alamna atilmijtir. Biz Kibns Tiirkleri atalanmizin kam pahasina 
olarak yerle§mi§ bulundugumuz bu adada dirlik ve diizen iperisinde 
§erefimizle ya§amak istiyoruz. ilk firsatta adamn hususiyetine uygun 
ve bilhassa Tiirk cemaatinin sesini bogmayacak me§ruti bir idare 
kurulmasi, din i§lerinizle cami mallan iizerindeki hiikiimet miidahale 
ve kontroliiniin kalkmasi, Turkler hakkmda farkli kanun tatbik eden 
eski gelenege son verilmesi, okullarm idaresinin cemaate 
birakilmasi, aile ve miras kanunlanmizm asrile^tirilmesi, yiiksek 
makamlar dahil olmak iizere hiikiimet memuriyetlerinde Ttirklere 
geregi kadar pay aynlmasi, Tiirk koylii ve i§pisinin Rumlar gibi 
korunmasi, Belediye ve Ada idaresinin her yoniinde pogunlugun 
malik bulundugu aym haklann Tiirklere de verilmesi.”

Kibns Tiirklerinin tarihin ve ulusal kimligin bilincine varmi? 
bulunduklan “Yanki'nm  Yolu” bajlikli ba§yazida apikpa goriilmektedir.
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Ba$yazi ile ilgili bir diger saptama da, yazann dile getirdigi isteklerin 
toplumsal ve somiirgecilikten kurtulma istemleri ile 6rtu§mesidir.

Yanki run dikkatimize getirdigi bir diger husus da “etrafimizdaki siyasi 
cereyanlari dikkatle gozleyecegi” konusudur ki, bu donemde Tiirkiye’de, 
Yunanistan’da ve Kibns’ta Bol§evizm ve komiinizm onemli bir tehdit 
olarak goriilmektedir.

Ba$yazimn altinda yer alan “I§e Ba§larken” ba§likli ikinci yazida ise :>u 
noktalar belirginle§mektedir:

“Biz Kibns Turkleri bu adada azinlik oldugumuzu biliyoruz. Fakat 
hig bir surette ihmal edilmeyecek bir azinlik oldugumuza inamyoruz. 
Nasil ki gegen sene Lord Farington cenaplari Lordlar Kamarasinda 
bizi nufuzlu bir azinlik diye adlandirmifti; gegen yaz Hindistan 
konusu miizakere edilirken Avam Kamarasinda mebuslardan biri 
§oyle demi§ti: Hakiki demokrasi gogunlugun azmliga tahakkiim 
etmesi demek degildir, herkesin hiiktim surmesi demektir.”.

Yazi, Kibns Turk halkimn gegmi§te devamli olarak ingiliz Yonetimi ile 
Ada’mn idaresinde ifbirligi yaptigmi ancak haklarmdan da 
vazgecmeyeccgini vurgularken, a) hiikiimete ait olmayan cemaat 
haklanmizin cemaate birakilmasi, b) idari i^lerde higbir sebeple bizim 
igin ayn kanun tatbik edilmemesi konularmda da uyanlarda 
bulunmaktadir.

Yazi, Tiirk ve Ingiliz devletlerinin dostlugundan s5z ederek, aym 
dostlugun adada da goriilebilecegi ozlemini dile getirmektedir.

Konumuz Fadil Niyazi Korkut ve Yanki oldugu igin gazeteki diger yazi 
ve haberlere deginmek pek de yerinde olmayabilir. Ancak toplum 
sorunlarmdan olan egitim konusunu ele alan ve Viktorya Kiz Lisesi 
Miidireligi konusundaki uzun makalede, komisyonun atama karan ciddi 
olarak ele^tirilmektedir. Bunun yanmda Istanbul’da yafayan Lokman 
Hekim’in “Tiirkiye’deki Kibrishlar ve KATAK” konulu makalesi iktibas 
edilerek Lokman Hekim’e konuya gostenni? oldugu ilgiden dolayi 
cemaat adina te^ekkur edilmektedir. Di§ haberler yanmda, ig haberlerde 
KATAK’in faaliyetleri duyurulmaktadir. Boylece KATAK genel 
sekreteri olan Fadil Bey’in KATAK’la olan politik uyumu da 
sergilenmektedir.

Yanki mn ikinci sayismda ba§yazmin okul komisyonlan ile ilgili kanun 
konusuna aynlmi? oldugu goriilmektedir. Ugiincii sayida ba§yazi yine 
egitim konusu ile devam etmektedir. Bu sayida ba$yazmm hemen 
yanmda AKEL’cileri uyaran “Mesele $u” adli bir yazi yayimlanmi§tir. 
Bu yaziya bir goz atahm:

“... Tiirkiye on iki adanm Yunanistan’a verilmesini her halde kendi 
menfaatina aykin gormemi§ olacak ki, adalann Yunanistan’a 
verilmesi lehinde beyanatta bulunmu§tur. Kibns meselesine gelince,
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§imdiye kadar Turkiye bu hususta beyanatta bulunmami^tir. Biz 
adanin Yunanistan’a ilhakina Turkive'nin taraftar bulundugu her 
turlii ihtimalin di^inda goriiyoruz.”

Yazidan da anla§ilacagi gibi, solcu AKEL parfisi ve sendikasi Kibris’in 
Yunanistan’a verilmesini isteraektedir. Yanki ise bu konuda Turkiye’yi 
bilgilendirmek ve bilinplendinnek pabasmdadir. Yanki' nin diger 
sayilanmn yam sira, oteki Kibris Tiirk gazetelerinde de ayni paba 
goriilmektedir. Bunun temel nedeni ise, Ikinci Dunya Sava§i sonrasinda 
Turkiye’nin yeni diinya diizeni ve Kibns ile ilgili heniiz bir politikasimn 
bulunmamasidir.

Yanki'mn 5. sayisimn ba$yazisi miras ve vasiyet kanunlarma aynldigi 
goriilmektedir. Soz konusu yazida eski §eriat ahkamma bagli olan 
uygulamanm eski bir kabile gelenegi oldugu ve bunun degi^mesi 
gerektigi vurgulanmaktadir.

Fadil Bey’i, diger bir device Yanki'yi destekleyenlere bakildigmda, 
bunlann toplumun ileri gelen aydmlarmdan mobilyaci M. $akir Oz, 
avukat Hakki Suleyman, Necati Ozkan ve Kitappi Liitfi oldugu 
goriilmektedir. Hatta 5. sayidaki haberde Necati Ozkan’in KATAK’in 
Limasol kongresinde pok etkili bir konu§ma yaptigmin haberi yer 
almaktadir. Yine Muzaffer Gokmen’in (Afif Hikmet Mapolar’m) A It in 
§ehir adli ulusal piyesinin ve Kemal Muderrisoglu’nun Genqligin 
Vah$iligi adli ahlaki oyununun bilet sal is ilanlannm Yanki'&a yer aldigi 
goriilmektedir.

19 §ubat 1945 tarihinde yaymlanan 8 . sayida, onemli bir toplum sorunu 
olan ‘Aile kanunu’ ele alinarak bo^anmamn kayitsiz §artsiz erkegin eline 
birakilmamasi gerektigi iizerinde durulmu§tur. Yazinm devaminda “Aile 
kanunundaki parpi§iklik yalniz bo§anma meselesiyle kalmiyor. Evlenme 
ahkami ve kan-koca miinasebetleri hep ilk ve orta pag insanlarmin 
ya§ayi§lanna gore diizenlenmi^tir” denilmektedir. Yazmin 
“Cemaatimizin asri bir aile kanununa jiddetle muhtap oldugunu 
bildigimize gore, hiikiimetin bu kanunu gepirmesine mani olan nedir?” 
soru tiimcesiyle bittigi goriilmektedir.

Yanki'mn 17. sayisi 23 Nisan torenlerine aynlmi§tir. Aym zamanda bu 
sayida 19 Mayis torenleri hazirliklanna ba§landigmm haberi on sayfada 
verilmektedir. Yine bu sayida, AKEL’cilerin tutumu kar^isinda kurulan 
Kibns Tiirk ifpi Sendikalan Genel Sekreteri Hasan $a§maz’in Yanki'daki 
yazisinm, Rumlar yamnda sendikaciliga kar§i olan Tiirkleri de hedef 
aldigi ve onlan birligi bozmakla supladigi goriilmektedir.

Yanki'mn pek pok sayismda adanin pe.sitli bolgelerinden Tiirkiye’deki 
Kizilay’a yapilan yardimlann haberlerinin verildigi goriilmektedir. Bu 
yayinlarda, yardimda bulunanlann adlan ve yaptiklari bagi§m miktan 
bildirilmektedir. Hatirlanacagi gibi Yunanlilarm Anadolu’yu i$gali
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uzerine de Kibrisli Tiirkler kurduklari yardim demekleri aracihgiyla 
toplami? olduklan yardimi Tiirkiye’ye gondermi§lerdi.7

Yanki mn 2 Nisan 1945 tarihli 14. sayismda yeniden Viktorya Tiirk Kiz 
Okulu’ndaki ingiliz miidire giindeme getirilmektedir. Bu yazida:

“Kibns tarihinin ne garip tecellisidir ki, Orta (,'ag zihniyetinin 
timsali olan Osmanli Devleti Rum okullanm her tiirlii mudahaleden 
masum tuttugu halde, yirminci asir demokrasisinin onderi olan 
Biiyiik Britanya idaresinde Tiirk okullan cemaatin arzusu hilafina 
olarak baski altinda tutuluyor” 

denmektedir.
Yanki 16. sayismda, KATAK’m lise mezunu genglerin Tiirkiye’de 

yiiksek ogrenim gormek iizere Tiirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu 
nezdinde ba^vuruda bulundugu yaymlanmi$tir.

Turk cemaatimn onemli sorunlanndan biri olan Evkaf mallarimn 
yonetiminin Ingiliz miidiirlere verilmesi konusu Yanki da ilk defa 1 
Mayis 1945 tarihli 18. sayismda giindeme getirilerek

“Cemaatimiz Evkaf idaresini hiikumet miidahalesinden kurtarmak 
igin 50 yildan beri girpmiyor. Bu hakli istek yanm asir once Kavanin 
azahgina segilmi§ olan merhum Miiftii Haci Hafiz Ziyai Efendi8 
tarafindan ileri siiriilmii§ ve ondan sonra Tiirk aydinlar her firsatta bu 
haklanm istemekten geri kalmami$lardir. Bugiin demokrasinin 
onderi olan hiikiimetimizden istemekte oldugumuz haklar, tig asir 
once atalanmizin Hnstiyanlara vermi§ olduklan haklardan daha 
fazla degildir” 

diye son bulmaktadir.
Yanki mn 19. sayismda i§gi, zanaat ve i§gi birlikleri yogun olarak ele 

ahnmaktadir. Ozellikle 1 Mayis i§gi Bayrami nedeniyle Lefko^a Tiirk 
Ijgiler Birligi tarafindan Somiirgelcr Bakanhgi’na gonderilen mektup 
oldukga onemlidir. Bu dilekgede i§gi birlikleri sadece kendi sorunlanm 
degil, Tiirk halkimn tiim sorunlanm irdelemekte ve bunlan duyurmayi 
hedeflemektedir. On dort maddelik istekler arasinda devlet atolyelerinde 
Tiirk zanaatkarlarm yetifmesine olanak tamnmasi, Rumlar ve Tiirkler 
arasinda yapilan aynma son verilmesi, Tiirk ve Rum i§gi ve memurlann 
dengelenmesi, Tiirk i§gilerden Tiirk i§giba§lannm sorumlu olmasi 
bulunmaktadir.

Tiirk toplumunun diger sorunlanm yansitan i§gi birliklerinin 
dilekgesinde a§agidaki noktalar irdelenmektedir:

1. iptidai tahsilin (ilkokulun) mecburi olmasi ve aym zamanda Lefke, 
Luricina (Akmcilar), Baf, Poli, Galatya (Mehmetgik) gibi yerlerde orta 
mektep agilmasi; aym zamanda Lefko^a dahil olmak iizere mezkur 
yerlerde ana mekteplerinin agilmasi; halkm okuyup yazmasi igin maarife 
daha fazla ehemmiyet verilmesi; Lefkoipa’da sair kazalarda ve en ufak
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koylerde gece mekteplerinin bulunmasi mecburi (zorunlu) olmali ve halk 
okumaya te§vik edilmelidir.

2. Lefkofa’da her mahalleye konulan sokak levhalarina metnin 
Tiirkgesinin de yazilmasi.

3. Her Tiirk’e resmi makamlardan gonderilecek her gefit evragin 
Ttirkge olmasi; Rumca ve ingilizce olarak gonderilmemesi.

4. ifgi bayrami olan 1 Mayis’in ve milli giinlerin resmen tamnmasi ve 
tesbit edilmesi [23 Nisan (,'ocuk Bayrami, 19 Mayis Genglik ve Spor 
Bayrami, 30 Agustos Zafer Bayrami, 29 ilk Tefrin (Ekim) Cumhuriyet 
Bayrami].

5. Viktorya Kiz Lisesi’ne ve Kibns Tiirk Lisesi’ne Tiirk miidiirlerin 
tayin edilmesi.

6 . Kibns Tiirklerinin hiikiimet tarafindan “islam” iinvamyla degil Tiirk 
iinvamyla tamnmasi ve bu nam altinda tasnif edilmesi.

7. Aile (nikah ve telak) kanunlanmizm Tiirkiye kanununa gore tatbik 
edilmesi.

8 . Miras kanunumuzun fimdiki halden degiftirilerek daha iyi bir 
duruma getirilmesi.

Goriildugii gibi Tiirk ifgi Birlikleri kendi sorunlan yanmda o donemde 
oldukga ileri sayilabilecek isteklerde bulunmuftur ki, Kibns Cumhuriyeti 
doneminde bu isteklerden bazilan hatira dahi gelmemiftir. §iiphesiz, 
ifgiler KATAK fedarasyonu altmda bu gibi istekleri one siirerek 
toplumlanna sahip gikmiflar ve milliyetgiliklctini gostermiflerdir. Ancak 
ne yaziktir ki, daha sonra kurulan Tiirk siyasi partileri ifgi birliklerini 
diflatniflar ve onlan zararli birer kurum olarak gormiiflerdir.

i§9i konusuna aynlan 6 Mayis 1945 tarihli Yanki mn 19. sayismda Tiirk 
ifgi Birliginin hukiimete verdigi dilekgeyc dayamlarak, Tiirk ifgilerinin 
sorunlan bafyazi konusu yapilmiftir. Yazmin sonundaki goriif, Tiirk 
cemaatinin sorunlarimn asri kanunlarla goziilebilecegi noktasinda 
diigiimleniyor. “Yok eger ingiliz idaresi bunu yapamiyorsa, asri cemaat 
kanunlan ile idare olunan bir memlekete gogmemizi kolaylaftiracak 
kararlar ahnmahdir” denilmektedir.

Bafyazmm yanmdaki makale ise daha once karfilaftigimiz diifunceleri 
gagriftirmakta, Osmanlimn adalet ve efitlik haklanm Rumlara 
tamdigindan soz etmekteydi. Yine bu yazida, gegmifte K ibns’ta 
Tiirklerin ugras verdigi sanatlar siralanmaktadir. Yazmin sonunda:

“Atalanmizm sanata gosterdikleri ragbet bir asir evveline kadar 
devam etmiftir. Kibris Mutasamfhgmda bulunan fair Ziya Pafa’mn 
Lefkofa’da Revan adi verilen bir sanat gegidi (toreni) yaptigim 
biliyoruz. Bu gegit Baf Kapisi’nin difmda yapilmif ve her esnaf 
kendi el ifini takmip sanat feyhinin ve sanat bafimn bafkanhgi 
altinda olarak Pafa’nm oniinden gegmiflerdir”
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gorujuniin yer aldigi goriilmektedir. Ancak sanatla olan bu geli§meler bir 
yandan Osmanh imparatorlugu’nun pokmesi, diger yandan da Avrupa 
tekniginin yayilmasi yUziindendir ki, Kibris’taki eski Turk sanatkarligi 
zayiflami? ve yok olmu§tur.

Yanki'mn 21. sayisinda, Aile Kanunu yeniden gundeme getirilmekte, 
KATAK’in ve Kibns Tiirk (,'iftpiler Birligi’nin etkinliklerinden haberler 
verilmektedir. Bu sayida 19 Mayis etkinliklerinin de haberi
yapilmaktadir.

Yanki'mn 22. sayismda ikinci Dunya Sava.si sonrasi ingiltere’deki 
geli^meler ele alinmakta, Almanya’dan donen ve aralannda Tiirklerin de 
bulundugu Kibns alayindan esirlerin isimlerinin yayinlandigi haberler 
bulunmaktadir. Aynca bu sayida Turkiye Kizilay’ina yardimda bulunan 
Tiirk koyliilerinin isimlerinin yayinlanmi§ oldugu goriilmektedir.

Yanki, genellikle diger Tiirk gazeteleri ile dala$mami§ olmakla birlikte, 
diger gazetelere yamt veren okuyucularmin mektuplarma yer
vermekteydi. Nitekim 23. sayisinda Ulgen imzali bir yazi, aydm olmamn 
nitelikleri konusunda Halkin Sesi’ne deginmekte idi. 18 Haziran 
sayismda da aym yazarm mektubu goriilmektedir.

11 Haziran tarihli 24. sayi Rum gazetelerine atifta bulunarak ikinci 
Dunya Sava§i sonrasinda bagimsizlik kazanan devletler konusuna Kibns 
apisindan yakla§maktadir. Yine aym sayida KATAK tarafindan burslu 
olarak ingiltere’ye gonderilen Ahmet Zaim’in hukuk tahsilini
tamamladigi haberi verilmektedir.

Bundan sonraki sayilarda, Yunanlilarm ve Kibrisli Rumlarm Enosis 
isteklerine yer veren Rum gazetelerine yamtlar devam etmektedir.

Halkin Sesi’nden §aman imzali yazara Ulgen’in deginmeleri 
siirmektedir. Ulgen, 16 Temmuz 1945 tarihli Yanki'mn 29. sayismda 
§aman yamnda Dr. ihsan Ali’ye de yamt vermekte ve “Dr. ihsan’in 
KATAK konfederasyonuna atfettigi korkakliga gelince: Benim bildigime 
gore KATAK, cemaatimizin biitiin haklanm ele almi§ ve ilgili makamlar 
nezdinde cesaretle miidafaa etmi$tir” demektedir.

23 Temmuz tarihli 30. sayida Fadil Niyazi Korkut, “Gepmi§ten Bir 
Yaprak” adh yazisimn ikinci boliimunii yayinlami§ ve F.N.K. olarak da 
imzalarniijtir. Yazi ozetle §oyle:

“Gepen yazimda Kibns Tiirklerinin sanat ve ticarete olan 
ragbetlerinden bahsetmi§tim. Bu hafta kazanp yollarmi iyi bilen 
atalanmizin ya§ayi§ tarzlan hakkindaki soylentiyi yayimlayacagim. 
Atalanmizin ya$adigi konaklar iki, Up, dort boliikten ibaretti. Her 
evin harem, selamlik, kul boliigii ve bir de ahir boliigii vardi. Ailede 
kadinlar harem dairesinde otururlar; erkekler ise i§ ve uyku 
zamanlanndan ba$ka zamanlanm selamlikta gepirirlerdi. Boliikler ve 
bahpe bugiinkii boyutlarda otuz evi ipine alacak kadar geni§ti.
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Iskele’nin agalanndan Haci Omer Efendi’nin bir ramazan sofrasinda 
bulunmu? olan zatm bana verdigi bilgiye gore, o sofraya 40 pesit 
yemek konulmu§tu. Her konagm ontinde bir binek ta§i vardi. O 
zaman kuliip ve kiraathane bulunmadigindan agalar selamhk 
odasmda toplamrlar, ho§ sohbetle vakit gepirirlerdi. Fakat fakir ve 
orta halk simflar kahvehanelerde toplanarak yiiziik oynamak, 
meddah veya saz dinlemekle vakit gepirirlerdi.”

Bu yazi bize Fadil Bey’in aym zamanda bir kiiltiir ara§tirmacisi oldugunu 
gostermektedir.

Yanki'nin 31, sayisi tamamiyla Tiirk-Yunan dostlugunu anlatmaktaydi. 
6 Agustos tarihinde yaymlanan 32. sayida Fadil Niyazi Korkut Bey’in ilk 
defa apikpa kendi isrni ile bir ba§yazi yayimladigi goriilmektedir. "Yol Ne 
Odur, Ne De Bu” adli ba§yazida, hiikiimetin hazirladigi koy projelerinde 
KATAK’in hipbir supunun olmadigi, supun bizzat hiikiimetin kendisinde 
oldugu ima ediliyor. Koylerin idarelerinin birlejtirilmesi projesinin 
diinyada yayilan solculugun bir sonucu oldugu, Ingiltere’nin de bu 
cereyana katilmi§ oldugu vurgulanmaktadir.

“KATAK’l kuranlar arasinda bulunanlar pek iyi hatirliyorlar ki 
KATAK’in harp ipinde parpabuk kurulmasmm ba^lica sebeplerinden 
biri, Kibns idaresinde bazi degi§iklikler yapilacagi hakkmda 
Ingiltere’den akseden haberlerdi. 1944 yazmda adamiza ziyarete 
gelmi$ olan Sir Parkinson’un huzuruna pikan KATAK temsilcileri 
ise ayri Tiirk gruplari te§kil edilmedikpe tasarlanan mahalli idare 
sisteminden Tiirklerin fayda yerine zarar gdreceklerini madde beyan 
ederek apiklami§lardi.

$urasmi belirtmeliyim ki KATAK’m itirazi olmadigim bildirdigi 
Tevsii Salahiyet (yetkilerin dagitilmasi) bahis mevzuu olan projenin 
tasarladigi mahalli idare degil, bu memlekete uygun me^ruti bir §ekil 
idi. Ve iddia ederim ki, me^ruti idarenin en kotii §ekli, tek elden 
idare sisteminden pok daha hayirhdir. Biz istesek de istemesek de er 
gep memlekete bazi nevi haklar verilecektir. Onun ipin boyle nazik 
bir zamanda yalniz parti gorii§ii ile hareket edip de birbirimize sup 
atmaktan vazgepmeliyiz ve biittin gayretlerimizi bu degisikliklcrin 
Tiirk azinhgini koruyacak bir $ekilde olmasma hasretmeliyiz. F. N. 
KORKUT”

30. sayida ba§layan, hiikiimetin “koy idareleri projesi” hakkmdaki 
raporun ikinci boliimii gazetenin 13 Agustos tarihli 33. sayismda devam 
ediyor. Yazida “...Biz o kanaatteyiz ki, projenin tasarladigi koy 
gruplarmdan maksat, sirf kdylerimizin ya$ayi§ diizeyinin yiikseltilmesi 
ise (koy grubuna verilen haklar tek bir koye de verilebilii \ bu suretle 
komsu koylerle didi§meksizin her koyiin ya$ayi§ diizeyi yiikseltilmi? 
olur” denmektedir.
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Yankimn  34. sayismda §ava§in bittigi haberi verilmektedir. Bir bafka 
yazida da eski ramazanlarm anlatildigi goriilmektedir. Gazetenin 35. 
sayismda ise Tiirklerin iflerinin hiikiimet tarafindan siiriincemede 
birakildigi ba§yazi konusu yapilarak, bir an once hakli isteklerin yerine 
getirilmesi htikiimetten istenmekteydi. Bafyazida “Eskiden aramizda bazi 
kimseler vardir ki meselelerimizin Hiikiimet’e anlatilamadigina 
inamrlardi. Fakat artik bu inang kalmamiftir. (,'tinku her firsatta 
meselelerimizin yillardan beri Hiikiimet’e arzedildigini bilmeyen 
kalmamiftir.” denilmektedir.

Yazi, Tiirk cemaatinin miicadelesinin bir tarihgesini yaparak 
KATAK’m 21 Haziran 1944 tarihli on yedi maddeden oilman isteklerini 
yeniden siralamaktadir. Bu istekler hepimizin bildigi gibi her firsatta 
giindeme getirilmekteydi. Yazi “Kanaatimizce biitiin bu siiriincemelere 
nihayet verecek zaman gelmiftir. Qiinkii, fimdi (ingiltere’de) 
muhafazakar olmayan, yeni bir parti vardir ve onlan bir an evvel hakli 
olan isteklerimizi yerine getirmegye davet ederiz” dilegiyle 
sonlanmaktadir.

Yankimn  37. sayisi egitim konusuna; 17 Eyliil tarihli 38. sayi ise 
yeniden koy idareleri projesi konusuna ayrilmif bulunmaktadir. Bu 
yazida Rumlarla ortak olarak kurulacak kurumlardaki “boliifiim” 
konusunda gefit oneriler one siiriilmektedir. Bilindigi gibi Kibris 
Cumhuriyeti doneminde de bu “ortaklik ve boliifiim” konulari bir turlii 
goziilememif ve 1963 olaylarma neden olmuftu. Bu nedenle bu yazi 
bugiin bile bir deger tajiyor.

Yanki gazetesindeki diger haberlere baktigimiz zaman Tiirkiye ile 
Kibns arasinda ticaret ilifkilerinin canlandirilmak istendigi 
anlafilmaktadir. Nitekim Seyfi Akdeniz Tiirkiye sigaralanmn Kibns bayii 
olmasi, Tiirk ticaret gemilerinin Kibris limanlarina ugramaya baflamasim 
saglamiftir. 39. sayidan ogreniyoruz ki Devlet Deniz Yollarfnm Kibns 
acenteligi Tiirk olmayan birisine verilmiftir. Kibrisli Tiirkler olayi ticari 
bir konu olarak degil de “milli” bir konu olarak gordiiklerinden, Limasol 
limanma ugrayan Giineysu vapurunu gezmek igin limana dolufmuflar, 
ancak acente tarafindan saatlerce bekletilmiflerdir. Lefkofa Tiiccarlar 
Birligi, bir Tiirkiin acente olarak tayin edilebilmesi igin Tiirkiye 
Ulaftirma Bakanligi nezdinde girifim baflattigim yazida anlatilmaktadir.

Yine Yanki mn aym sayismda “Kibris Tiirk Varhgi Saglam Temellere 
Dayanmalidir” bafhkli yazida, toplumun ve ulusun felsefi ve sosyal bir 
degerlendirmesi yapilmakta, “refah giinlerinin arkasmdan bir gokiifiin 
bafladigi” ifade edilmekte, “ Efendi iken u§ak ve bir hig olduk” 
denilmektedir. 40. sayida da devam eden yazida “gare-i necat nedir?” 
sorusu sorulmakta ve afagidaki yargiya ulafildigi goriilmektedir:
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“Bizim yiiksek tahsil erbabim gogaltmak, memleket ve cemaat 
iflerimizi ilmi salahiyetlere devretmek, milli servetimizin artmasini 
saglamak, birbirimizi (ticarette) himaye etmek, cemaat hukukunun 
iadesini saglayacak yetkili ve bilgili kimselere havale etmek, $ahsi 
dusiinmcyerek te$kilatlanmak ve bu memlekette adam olmaktir.”

Soz konusu yazi ‘M ’ harfi ile imzalanmi§ ve yazida gegen ‘adam’ 
sozciiguntin alti gizilmiftir.9

Rumlarla ortak bir kurum olan “Belediye kanunlan” konusu 42. sayida 
ba§yazi yapilmiftir. Yazida Belediye meclisindeki Tiirk iiyelerin isteklcri 
hilafina gegen kararlarm Vali tarafindan vetosu istendigi goriilmektedir.

43. sayida KATAK’m 30 Ocak 1944 ve 30 Nisan 1944 tarihlen 
arasinda hiiktimet ile yapilan miizakereler neticesinde 21 Haziran 1944 
tarihinde hiikiimete bir istekler listesi halinde yapilan baijvuru 
ozetlenerek, bazi okullarm agildigi ancak medeni kanunun hala 
gegmedigi bildirilerek KATAK’m bu konuda yakmda yeniden girifimde 
bulunacagindan soz edilmektedir.

12 Kasim 1945 tarihli 45. sayida yer alan “Cemaat iflerine Bir Bakif” 
adh yazmin birinci sayfayi tamamen doldurdugu goriilmektedir. Sosyal 
tarihimizi ilgilendiren bu makalede, toplumun, toplumsal konularda 
bilinglenmesinin tarihi yazilmakta ve gegmi§ girijimlerden ornekler 
verilmektedir. Yazida, toplum kurumlarimn amacimn “cemaatin 
menfaatleri” olmasi gerektigi, bu konuda birlesmenin gerekliligi 
vurgulanarak, aksi takdirde “Diin te§kilatsizhk yiiziinden kaybolan 
haklanmiz bugiin de dagimk tefkilat yiiziinden yitirilecektir” 
denilmektedir.

Yanki mn 46. sayismda Kibrisli imzasi ile yaymlanan “Her 
zainankinden gok birlige ihtiyacimiz vardir” ba^hkh yazida, kurumlafmif 
olarak davranmamn onemi anlatilmaktadir. Aym sayida, yeni belediye 
kanunu ve bu kanundaki degifiklikleri inceleyen yazida ise Tiirklerin 
aleyhine olan degisiklikler konusu iizerinde durulmaktadir.

20 Kasim 1945’te 46. sayisi yaymlanan Yankim n , 47. sayisi 18 Ocak 
1946 tarihinde son sayi olarak yayimlanmi? ve bu tarihte de yayin hayati 
sona ermiftir. Bu son sayida, miilk, miras ve vasiyet kanunlarmin giktigi, 
boylece yillardir siiriincemede kalan bu kanunlarin verecegi faydalann 
sevingle karfilandigi goriilmektedir. Bu kanunlari yeni aile kanununun 
izleyecegi iimit edilmekte ve Kibns Tiirklerinin, diger miisliimanlardan 
farkh olarak, “asri kanun gagina goktan ermif bulundugunu” soyleyerek; 
“kanunlar din kitaplarmdan degil, halkin ihtiyacindan dogar” dufiincesi 
vurgulanmaktadir.
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Sonus
Yanki gazetesinin kapanmasindan sonra, Tiirk t§leri Komisyonu’nun 
hazirladigi rapor lfiginda Tiirk cemaatini ilgilendiren pagda§ kanunlar 
9ikanlmi§ ve Kibris Tiirkleri 30 yildan beri stirdtirdtigti sava^in birinci 
boltimiinii kazanmi§tir.10

Cemaat i§lerinin diizenlenmesinin yamnda en onemli konu, $iiphesiz ki 
Kibnsli Tiirklerin siyasal haklaridir. Bu haklarm kazamlmasmda da Fadil 
Niyazi Korkut Bey her donemde bir aydin, bir avukat ve bir lider olarak 
kendine diisen gorevi ozenle yerine getirmi§tir. Ozellikle onun sanatpi 
kijiligi sayesinde toplumun kiilturel gelifimine ve Atatiirk devrimleri 
dogrultusunda gosterilen evrime yaptigi katki, her zaman takdirle 
amlacaktir.

Dr. Ktipiik, “Evkaf: 56 Yil Suren Kavga” adli yazi dizisinde Avukat 
Fadil Niyazi Korkut ipin “Tecriibesi ve bilgisi, siyasi hayata yeni 
atilanlara i§ik tutuyor, tehlike kar§isinda meydam bo§ birakip 
kapmiyordu” demektedir. Dr. Kiipiik KATAK hakkmda ise “Belediye 
sepimlerinde kazandigimiz zafer, toplumun moralinde de tesirini 
gostermij, her tarafta canhlik ve hareketlilik goriiliiyordu. Rum tarafimn 
siyasi bir partisi mevcuttu. isteklerin hiiktimete bir parti kanahyla 
duyuruldugu goriiliince faaliyete gepilerek KATAK kurulmu§tu. 
Kurumun sekreterligine de Avukat Fadil Korkut Bey getirilmi$ti” 
demektedir." Dr. Kiipiik yazinm devaminda

“Bu zat somurge hiikiimetine kar§i yillar boyu miicadele ettiginden 
genpler grubunun kendisine kar§i biiyiik bir sevgi ve itimadi vardi. 
Kisa bir miiddet sonra bu kurum iki gruba ayrildi. Avukat Fadil 
Korkut iki grubun arasmi bulmaya 9ali§mi§sa da muvaffak 
olmami$tir. Zaten bu kurumun siyasetle baglantisi yoktu. Ben ve 
arkada^larim adanin ihtiyaci olan siyasi bir parti kurmak karanni 
aldik. 23 Nisan 1944’de Milli Birlik Partisi’ni apmi^ olduk” 

demektedir.
Milli Birlik Partisi’nden sonra KATAK’in da iiye oldugu Kibns Turk 

Kurumlar Birligi 23 Aralik 1945’te olu§turulmu§ ve 23 Ekim 1949’da 
KATAK ile Kibns Milli Tiirk Halk Partisi’nin birle§mesi sonucunda 
KATAK siyasal ve sosyal ya§amdan pekilmi^tir.12

Yanki gazetesinin kapanmasindan sonra da Hiirsoz gazetesinde toplum 
sorunlanna deginen yazilanm siirdiiren Fadil Bey’in en onemli 
pali^malarmdan biri, Tiirk i§leri Komisyonu’nda gorev almi$ olmasidir. 
Bu rapordaki bilgiler daha sonra Tiirk cemaatiyle ilgili yasalarm 
pikmasinda; egitim, din, aile, kiiltiir ve siyaset alanmda ayn kurumlarm 
olu§turulmasmda ingiliz idaresine i§ik tutmu§ ve 1960 Kibris 
Cumhuriyeti Anayasasi’nm temelini olu?turmu$tur.
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Gortililyor ki, sadece bir avukat olarak degil, bir sanatgi ve kultiir adami 
olarak Kibrisli Tiirklerin toplumsal varolu§ savafinda onemli bir yeri olan 
Avukat Fadil Niyazi Korkut, toplumsal tarihimiz agismdan onde 
gelenlerin arasinda yer almaktadir. Onun galismalarinm irdelenmesi 
sayesinde Kibrisli Tiirklerin sosyal ve kiilturel tarihini dogru yazmak 
miimkiin olabilecektir.

Fadil Niyazi Korkut Bey gibi, kar^iliksiz olarak toplumuna her alanda 
hizmet vermiij bir ki§i unutulmamali, saygi ile amlmalidir.

Notlar
1 Hatiralar-Fadil Niyazi Korkut-Yayima Hazirlayan Harid Fedai. DALI Kibris 
Ara§tirmalari Merkezi.
2 a.g.e. sayfa 48,63.
1 Bu donemde basta Namik Kcmal’in Vatan Yahut Silistre, Giilnihal oyunlan, 
Faruk N afiz’in Akm’i, Kibrisli diger yazarlardan oyunlar Lefko$a’da Birlik 
Ocagi (Karde$ Ocagi) ve diger bolgelerde benzeri kurumlar tarafindan 
sahnelenmiftir. Daha geni§ bilgi igin

a-Ya^ar Ersoy’un Kibris Tiirk Tiyatro I larckcti-I elkosa 1988. 
b- Bener H. Hakeri’nin Kibris Tiirk Kiiltiir ve Sanat Tarihi- 2003. adli 

eserlere baijvurulabilir.
4 a.g.e. sayfa 31,33,60.
' a.g.e. sayfa 36. Kardef Ocagi hakkinda daha geni§ bilgi igin. Yeni Kibns 
Dergisi, cilt V. Sayi 9.
6 Bozkurt gazetesi. 4 0 ’lardan Bir Gazete Yanki, Harid Fedai. 1 §ubat 1985. 

Yardim demeklen hakkinda bak. S. Ismail.
8 Haftz Ziyai Efendi hakkmda bakiniz. Batmayan Egitim Giine^lerimiz, A.Nesim  
Lefkoija 1987.
9 Tiirkiye’ye yerle^en aydinlanrniz konusunda adi gegen egitim kitabimizda 
ogretmenlerle yapilan soyle§iler.
111 Tiirk ifleri Komisyonu Raporu Hakkmda. Dr. Fazil Kiigiik. Cilt 1. Kemal 
Tekakpmar- Demiray Dagasal 1991.
!! Dr. F. Kuguk-Evkafin-Tiirk Toplumuna Devri. Yayima Hazirlayan: Altay
Sayil, Letkofa 1999
13 Dr. F. Kiigiik Cilt 1. sayfa 39.
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Osman O rek
(1925-1999)

Lefko§a’da dogdu. Lise egitimini Lefko§a’da tamamladi. 1949 yilinda 
Istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi’nden mezun oldu. 1952’de Londra 
Middle Temple Hukuk Kurulu§u’ndan Barister-at-Law unvanmi aldi. 
Kibns Tiirk toplumunun sosyal, kiiltiirel, ekonomik ve siyasal sorunlanna 
goziim getirecek birpok orgiitte kurucu ve idareci olarak gorev yapti. 
1944’te KATAK’a kar§i kurulan “Kibris Tiirk Liselerinden Mezunlar 
Cemiyeti”nin; 1946’da bugunkii Kibns Tiirk Cemiyeti’nin temelini 
olu^turan ve Tiirkiye’deki Kibnshlan orgiitleyen, Kibns Okullanndan 
Yetiijenler Cemiyeti’nin; 1957’de Kibns Tiirk Ticaret Odasi’nm kurulu? 
pali§malannda bulundu. 1953-1955 yillan arasinda “Kibns Tiirk Milli 
Birlik Partisi”nde onemli gorevler yapti. Evkaf idaresi’nin topluma devri 
iizerine, 1956-1960 yillan arasinda Evkaf Yiiksek Meclisi’nin 
Asba§kanhgi ve Lefko$a Tiirk Okullan Komisyon Ba§kanligi 
gorevlerinde bulundu.





Osman Orek ile Ortak Anilar

Necat KONUK* 

Giri§
Dogu Akdeniz Universitesi Kibns Ara§tirmalari Merkezi yetkililerine, 
Sayin Osman Orek hakkmda du^iincclerimi aktarma firsati verdigi ipin 
yurekten te^ekkiir ediyorum.

Sayin Orek’le aym mahallenin pocuklariydik. §imdi Hakk’in rahmetine 
kavu$mu§ bulunan kiipiik agabeyimin sinif arkada§i idi. ilkokulu ve liseyi 
beraber kiipiik agabeyimle birlikte bitirdiler. Lisede beraber iki yil 
okuduk. Bunun bir yilim da ikinci Dunya Harbi nedeniyle Lapta’da 
gepirdik. Yine ikinci Dunya Harbi’ne bagli olarak Osman Orek’in 
Turkiye’ye tahsile gitmesinde biraz gecikme olmu§tur. O istanbul Hukuk 
Fakiiltesi’ni bitirirken, ben de Ankara Hukuk Fakiiltesi’ni bitirdim. O yil 
Osman ile birlikte istanbul Hukuk Fakiiltesi’nden 7 ki§i mezun olur. 
Bunlardan biri de rahmetli Ahmet Mithat Berberoglu idi. Osman mezun 
olduktan sonra ingiltere’ye gitmi§ ve Barrister-at-Law iinvanmi almi§ ve 
K ibns’a geri donmu§tii. Ben imkansizliklar nedeniyle ingiltere’ye gidip 
Barrister-at-Law olamadim. Ama uzaktan Sayin Osman Orek’i ve 
faaliyetlerini takip ettim .

Ben dogujjtan Turkiye Cumhuriyeti uyruklu oldugum ipin K ibns’ta 
pali^ma olanagi bulamadim ve Tiirkiye’de avukathk yapmak zorunda 
kaldim. 1960 Antla^malan, dogu$tan Kibnsli olanlara dogrudan aynca 
Kibns Cumhuriyeti vatanda^ligim da verdigi ipin, 16 Agustos 1960’da 
Kibns Cumhuriyeti ilan edildikten sonra resmen ben de Kibns 
Cumhuriyeti vatandaji oldum ve Kibris’a donerek pali§ma imkam 
buldum. Kibris’a dondiigiim zaman Sayin Orek Savunma Bakam olarak 
gorev yapiyordu. Ben ise Sayin Denkta§’in Tiirk Cemaat Meclisi’ndeki 
basjkanligi sirasinda Genel Sekreter olarak gorev yapiyordum. Osman 
Orek ise Merkezi Hiikiimette pah§iyordu. O yiizden dogrudan kendisiyle 
temasim oldu diyemem. Ardmdan 1963 olaylan patlak verdi. Ben 
Lefko$a Sancagi’nda miicahit olarak gorev yaparken, Sayin Orek de 
genel komite olarak, o donemin yonetiminde en giiplii konumda, rahmetli 
Saym Dr. Fazil Kiipiik’un (Rauf Bey’in siirgiinde oldugu donemde) en 
biiyuk yardimcisi olarak gorev yapiyor, Birle?mi§ Milletler’le olan 
ili§kileri siirdiiruyordu. Ama esas olarak Orek’le ilifkilerimiz Kibns Tiirk 
Federe Devleti’nden once Otonom Kibns Tiirk Yonetimi sirasinda, aym 
Bakanlar Kurulu’nda, daha dogrusu Yuriitme Kurulu’nda birlikte gorev 
yaptigimiz doneme rastlar. Biliyorsunuz 1963 olaylanndan sonra Kibns

* K uzey FCibns Turk Cum huriyeti Eski Ba§bakani, K K T C
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Tiirkleri kiigiik kiigiik bolgelerde toplamniflardi. Birbirleriyle irtibatlari 
pek kolay olmayan, bir devlet hayatmdan mahrum, gok sikmtili bir 
donem gegiriyorlardi. Ancak bir devlet hayatma sahip olabilmek igin bir 
genel komite kurulmuf, bu komitede Sayin Orek yine D ia le d  ve 
Savunma Bakanligma efdeger bir gorev yapmaktaydt. Ardmdan Otonoin 
Tiirk Yonetimi’nde aym konumda gorev yapmiftir. 1968’de Saym Rauf 
Raif Denktaf’la beraber Ankara’dan siirgiinden dondiikten sonra Yuriitme 
Kurulu’nda Adalet ve igifleri Bakam olarak gorevlendirildim. Sayin 
Osman Orek bu donemde yine Dififleri ve Savunma Bakam olarak gorev 
yapiyordu. Bakanlar Kurulu’yla birlikte gahfmif olmamn da gururunu 
duydugumu burada ifade etmek istiyorum. Saym Osman Orek gahfkan, 
bilgili, hafizasi giiglii, hukuk bilgisi engin, gayet kiymetli bir 
agabeyimizdi. 1974 Ban? Harekati’ndan sonra yeni bir devlet diizeyinde 
olan ihtiyag dolayisiyla, politik durumu da dikkate alarak, ileride 
kurulacak Federal Kibns Cumhuriyeti’nin Federe Devieti olarak Kibris 
Turk Federe Devieti ilan edildi. Yeni kurulan Federe Devleti’nin 
anayasasim yapmak iizere, Bakanlar Kurulundan Kurucu Meclis’e, 
Anayasa Komitesi’nde gorev almak iizere gorevlendirildim ve boylece 
Saym Orek’le ilifkilerimiz o donemde biraz geride kalmif oldu. Ben 
Kurucu Meclis’teki gal if mal ara devam ettim. Federe Devletin en onemli 
iki yasasi olan anayasa ve segini yasasmi hazirlamakla gorevlendirildim. 
Sayin Orek fiilen yine Savunma Bakanhgi’ndaki gorevini siirdiirdii. 1976 
segimlerinde ilk defa, gergekten demokratik olarak yapilan segimlerden 
sonra ben Bafbakanliga atandim; Saym Orek de segimlerden sonra 
olufturulan ilk Meclisin, Federe Meclis’in Meclis Bafkam olarak 
gorevlendirildi ve segildi. Ilifkilerimiz Bafbakan, Meclis Bafkam olarak 
gayet iyi fekilde devam etti. Benim iki yil sonra Bafbakanliktan 
istifamdan sonra, Saym Orek basbakan olarak gorev aldi ve o gorevi 
siirdiirdii. Daha sonra kaderlerimiz aym fekilde birlefiyor. O da 
Bafbakanliktan ayrildiktan sonra, yeni bir partinin kumculan olarak 
beraber galifma olanagmi bulduk. 1981 segimlerinde maalesef Saym 
Orek segimi kazanamadi. Kiigiik bir partiydik. Ben bafkan olarak, Saym 
Kotak da sekreterimiz olarak ancak iki kifi segilebildik. Osman Orek’le 
ilifkilerimiz hep devam etti. 1983 yilinda, Kuzey Kibris Tiirk 
Cumhuriyeti ilan edildigi zaman, Saym Denktaf’a, kontenjanmdan olmak 
iizere, hukuk bilgisinden istifade etmek igin, Saym Orek’in de Kurucu 
Meclis’e iiye olmasi teklifi gotiiriildii. Saym Denktaf bunu kabul ettiler. 
Boylece Saym Orek bu defa ikinci Kurucu Meclisin Anayasa 
Komitesi’nde vazife aldi. Ben bafbakan olarak ikinci defa gorev aldim. 
Bu donemde ben icraatla ilgili gorev yaparken, Saym Osman Orek de 
Kuzey Kibris Tiirk Cumhuriyeti anayasasinda gok degerli katkilan olan 
bir agabeyimiz olarak temayiiz etti. O zaman Tiirkiye’de askeri idare
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donemi vardi ve bizim 1975 Anayasasi’nda esas aldigmnz 1960 Turkiye 
Cumhuriyeti Anayasasi ile hakikaten 90k miikemmel bir anayasa olan 
Kibris Cumhuriyeti Anayasasi’nm en miikemmel hiikiimlerini 
bagdajjtiran bir anayasa olarak yiiriirliige koydugumuz 1975 Kibris Tiirk 
Federe Devleti anayasasindaki bazi ozgiirliiklerin, bazi diizenlemelerin, 
Kuzey Kibns Tiirk halkina fazla geldigi, bunun bir kisminin kisitlanmasi 
gerektigi konusunda bir takim baskilar yapilmaya ba§lanmi§ti. Bilindigi 
gibi 1980’li yillarda Tiirkiye’de askeri yonetim bulunmaktaydi. Ancak 
Sayin Orek’in bu konudaki katkilarmi bugiin minnet ve jiikranla 
anmaktayim. Tiim telkinlere direndi ve bu hiikiimlerin degijtirilmesinin, 
kisitlanmasinin online gepti. Flalen ytiriirltikte bulunanan KKTC 
Anayasasi’mn 0 ozgurliikpii, o miikemmel hiikiimlerinin aynen 
muhafazasi onun ve arkada§larmm sayesinde miimkiin olabilmi§tir.

Sayin Osman Orek daha sonraki donemlerde de hukuk alanmdaki 
gorii?lerini ve bilgilerini bizlerle payla§maya devam etmi§tir. Son giinlere 
kadar ili§kilerimizin aym miikemmellikte devam ettigini belirtirken, 
Sayin Orek’i tekrar rahinetle amyorum. Burada §unu da belirtmek 
istiyorum ki, bugiin kendilerini minnetle andigimiz bu iz birakan dort 
Kibnsli Turk agabeyimiz ipinde Sayin Zeka Bey’le de ilk Kurucu 
Meclis’te Anayasa Komitesi’nde birlikte pali^tik. Onun da degerli 
goriiijlenndcn istifade ettik. Bu arada, Saym Nevzat Karagil de yine Sayin 
Orek’le beraber agabeyimin smif arkada^i idi. Biz hep birlikte Lapta’da 
okuduk. Saym Karagil Istanbul Flukuk Fakiiltesi’nden mezun oldu. 
Kendini Kibns davasma adadi ve ya$amimn sonuna dek bu konuda her 
tiirlii faaliyetlerini siirdiirdu. Sayin Fadil Korkut’un Kibns’taki durumunu 
ise pek takip edemedim. Ancak, gerpekten vatansever, gerpekten 
miikemmel bir hukukpu oldugu hakkindaki goru§leri her zaman duydum 
ve biliyorum. Bu dort agabeyimizi burada tekrar rahmet ve minnetle 
amyorum.
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ilker NEVZAT*

Giri?
Ara§tirmaci kimligine sahip olmayan bir ki§i olarak, merhum Osman 
Orek hakkindaki dii§iincelerimi sizlerle payla$acagim. Goniil ister ki 
ara§tirmacilar Osman Orek’i bu topluma verdikleri ile ele alsin ve 
derinlemesine ortaya koysun. Boylece topluma hizmet edenler ileride 
yazilabilecek tarih kitaplari iginde yer alsin, genglerimize i§ik tutsun. 
Kibns Ara^tirmalan Merkezi’ne, Saym Orek hakkmda bana 
dii§iincelerimi aktarma firsati verdigi igin yiirekten te§ekkur ediyorum.

1950’li yillarm ba§inda ben heniiz ilkokul son, ya da orta bir 
talebesiyken, merhum Osman Orek Lefko§a’nm Yenicami mahallesinde 
mahalle halkimn gurur duydugu, Istanbul ve Londra’da hukuk tahsilini 
tamamlami§, halka hizmet igin biiyiik potansiyel vaat eden bir gengti. 
Babasi mahallemizin gok sevilen ve sayilan bakkahydi. Osman 
agabeyimiz, mahallemizin benligi geli^mekte olan ortaokul ve lise 
talebelerinin sevdigi, basarilanna ozenerek baktigi ve bizlerin 
yeti§mesinde emsal gordiigii parlak geng bir §ahsiyetti.

Avukatlik meslegini icraasi yanmda, halkimizin sosyal, kultiirel, 
ekonomik ve siyasal hayatmm §ekillenmesinde onemli gorevler tistlenip, 
Mezunlar Cemiyeti, Kibris Tiirk Cemiyeti gibi sosyal kurulu§larin 
ba^kanligim yapti. 1957’de Kibns Turk Ticaret Odasi’mn kurueulan 
arasinda yer aldi. Siyasi alanda Kibris Tiirk Milli Birlik Partisi’nde Genel 
Sekreterlik yapti.

Adadaki ecdat mirasimiz olan Evkaf in somiirge idaresinden 
kurtarilmasmda Dr. Fazil Kiigiik ile birlikte gali§ti. 1956-60 yillan 
arasinda Evkaf Yiiksek Meclisi As Ba$kanligina segildi. Bu donemde 
Lefkoja Tiirk Okullan Komisyon Ba§kanhgi gorevini de siirdiirdii. Bu 
yillarda Kibris Tiirktiniin Milli Dava’sim iistlenen ug liderden birisiydi. 
Osman Orek lise talebesiyken, halkm dilinde destanlajmi? olan 

“Fazil Kiigiik, Osman Orek, Rauf Denkta§;
Ug arkada§ anla§mi§lar garda§ garda§” 

dizesi halen kulaklarimizda ginlamaktadir.
Bu iiglii, Kibns Tiirkiinii Londra Konferansi’nda da temsil etmi^lerdi. 

Osman Orek, 1960 segimlerinde Lefko§a Milletvekili segildi ve Kibns 
Cumhuriyeti’nin ilk Savunma Bakam olarak atandi. 1963-1967 
Toplumsal Direni? yillannda, Genel Komite Uyesi olarak gorev yapti. 
1967-1972 yillan arasinda Gegici Tiirk Yonetimi’nin Savunma ve

* Hukuk^u, Eski M illetvekili, K K T C
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D i^ le ri Bakanhgi gorevinde bulundu. 1976'da yapilan genel sepimlerde
I efkosa Milletvekili sepildi ve ardmdan da Fcderc Devleti Meclisi’nin ilk 
oturumunda Meclis Ba§kanhgi sepimini kazanarak Meclis Ba^kani oldu. 
1978 yilinda Federe Devletin ikinci Hiikiimet Kabinesi’ni kurdu. 1983 
yilmda Kuzcy Kibns Tiirk Cumhuriyeti Dcvleti’nin ilam oncesinde, 
Kumcu Meclis iiycligi yaparak siyasete veda etmi§ti. Ancak Osman Orek, 
ya$am felsefesi ve hizmet anlayi^ma uygun olarak, omriiniin son 
giinlerine kadar Dogu Akdeniz Oniversitesi ve Yakin Dogu 
Universitesi'nde hukuk ve siyaset bilimi dersleri vererek deneyimlerini 
genplere aktarmayi surdiirmii$tiir. Karakterinde dogruluk, diiriistliik, 
ciddiyet, palijkanlik, cesaret vc iiretkenligin temel oldugu merhum 
Osman Orek hakkmda soylenenlerden bazi ahntilar yapalim:

“Osman Orek hayatmm son giinlerine kadar halkma ve devletine 
hizmeti elinden birakmann§, devlet onun gibi ciddi ve deneyimli bir 
lider ve devlet adammdan yararlanmi^tir. Universitelerde verdigi 
hukuk derslerinde Cumhuriyetimizin hakhhgmi uluslararasi hukuk 
yoniinden irdeleyerek genp nesillere bavurabi 1 ecek 1 eri ogretiler 
biraknn^tir.” (Rauf R. Denkta$, eski Cumhurba$kam)

“Gorevleri yamnda Saym Orek birikimlerini toplumun hizmetine 
sunan deneyimli bir hukuk adami olarak Kibns Tiirkiiniin sosyal, 
kiiltiirel, ekonomik ve siyasi sorunlarma poziim getirecek birpok 
orgiitte kurucu ve idareci olarak yer aim is bir onciidiir.” (Dr. Dervij 
F.roglu, eski Ba^bakan)

“Tanidigim Saym Osman Orek her zaman dinamik ve pagda§ 
gorii$lere sahip, ornek ve oncii bir §ahsiyet ve devlet adami idi.” 
(Ertugrul Apakan, Turkiye Cumhuriyeti Lefko^a eski Biiyiikelpisi)

“Saym Osman Orek, ozgepmi$inden de goriilecegi gibi 
toplumumuzun yetislirdigi pok degerli, yetenekli ve yalmz tilkemizde 
degil, uluslararasi alanda da isim yapmi? bir devlet adami idi.” 
(Necati Munir Ertekiin)

Son olarak. aramizdan ayrilan ve Osman Orek’in yakin arkada§i olan Ali 
Dana’nm Osman Orek hakkmda soylediklerini sizinle paylasmak 
istiyorum:

“Osman Orek’in her yoniinii yakmen tamyanlardan biriyim. Osman ile 
tamjikligimiz 1936 senesinde lisenin birinci smifinda olmu^tur. Kisa bir 
zamanda pok yakin dost olduk ve okulun her faaliyetine beraber i^tirak 
ettik. Lise tahsilimizden sonra ikimiz de hukuk tahsili yaptik ve ben 
Londra’dan, Osman ise once Tiirkiye’den, sonra da Londra’dan mezun
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olduk. Avukatlik meslegimiz sirasinda daima i§birligi yaptik; memleketin 
milli davalarmda beraber gali§tik. Evlendikten sonra da aym yakin 
dostluk, ailelerimiz arasinda da devam etti. Osman deniz sporlanna ve 
ava 90k merakli idi ve bu sahalardaki faaliyetlerimizde daima beraber 
olduk. Osman ile olan bu yakm temasimiza dayanarak Osman’m 90k 
milliyetgi ve Kibns davasmda uzun ve degerli miicadele vermi§, 90k iyi 
bir hukukgu oldugunu, dostluguna ve sohbetine doyum olmayan, duriist, 
iyi kalpli, iyi tabiatli ve kibar bir insan oldugunu, Osman’ 1 daima bu 
§ekilde hatirlayacagimi hig tereddiit etmeden soyleyebilirim.” 

Beklenmedik 90k erken bir zamanda kaybetmi§ oldugumuz Osman 
Orek’in nur iginde yatmasmi ve mekamnin cennet olmasmi Ulu 
Tann’dan dilerim.
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N evzat K aragil 
(1920-1999)

Magusa kazasma bagli Ovgoroz (Ergazi) koyiinde dogdu. Lefko^a Kibris 
Islam Lisesi’nden sonra, yiiksek ogrenimini Istanbul Hukuk 
Fakiiltesi’nde tamamladi. istanbul ve Kibns Turk barolanna kayitli ilk 
avukatlanmizdandir. Ilk yazilan 1941’de Soz'de yaymlandi. 1948-1951 
ydlari arasinda istanbul’da Yeyilada dergisini gikardi. Kibris Tiirk Kultiir 
Demegi, K ibns ’ 1 Koruma Cemiyeti, Kibns Tiirktur Komitesi gibi ge§itli 
birlik ve orgiitlerin kurulu? gah§malarmda hizmetlerde bulundu. Kibns 
sorunu ile ilgili gah§malar yapti. Donemin T.C. Ba^bakam §iikrii 
Saragoglu’na sunulmak iizere kaleme aldigi 16 Haziran 1945 tarihli 
“Kibns Tiirklerinin Durumu Hakkmda” ba§hkh raporu son derece 
onemlidir. Nevzat Karagil, son olarak kurucusu oldugu Yeni Bati Trakya 
D ergisinin yazi i§leri miidiirii ve hukuk dam^mani idi. Yayimlanan 
kitaplari: Kalpten Sesler (§iir, 1941), Kibris Meselesi Ozerinde Son 
Konupnalar ve Yazilar (Siyasi, Nisan 1964).





Nevzat Karagil, Kibns ve Di§ Turkler

Hakki ATUN*

Ozet
$air ve yazar Ozker Yawin’m 2000 sayfa tutan iki ciltlik “Nevzat ve Ben” 
isimli kitabmda, rahmetli Nevzat Karagil’in ya§am oykiisii ve yaptiklari 
aynntili bipimde i§lenmektedir. Biitiin ya§ami boyunca Kibris ve Di§ 
Turkler’le ilgili olu§turdugu ve oltimiinden once Dogu Akdeniz 
Oniversitesi’ne bagi§ladigi zengin ar§ivinde daha da derin izlerinin sakli 
oldugu ku§kusuzdur. Onun ipin bu pali§kan, iiretken, giri§ken ve 
olaganiistii insanin yaptiklanm, kisa bir arajtirma baglaminda hakettigi 
bipimde ortaya koymanm zorlugunun bilincindeyim. Karagil’den bir 
sonraki ku§ak olarak aym koyden yetijen bir ki§iyim. Bundan da 
yararlanarak, gerek mii^terek koyiimiiz Ergazi’de, gerekse turn Kibns’ta, 
kendinden sonra gelenlere, izinde tereddiitsiiz ytirtinecek ‘vatan ve 
Tiirkliik’ sevgisine dair bir toplumsal ve ulusal altyapi birakan Nevzat 
Karagil agabeyi anlatmaya pah§acagim. Kronolojik bir sira ipinde ya§am 
oykiisiinii anlatmaktan pok, kimligini ve ozellikle istanbul Hukuk 
Faktiltesi’nden mezun oluncaya kadar misyonunu gerpekle§tirmesini 
saglayacak ki§iligini etkileyen insanlari, olaylan ve ya§annndaki onemli 
kilometre tajlarim te§his etmeye gayret edecegim.

£ali§ma
Nevzat, 27 Haziran 1920’de Ergazi’de annesi Cemile ve babasi Hiiseyin 
Kara Halil’in iipiincii oglu olarak diinyaya gelir. Ele avuca sigmayan 
muzip ve ha§ari bir pocuktur. Tahsili ipin koyden ayrilifindan sonra 
dunyaya gelen bizlere, onun ilginp ha$anliklari ile ilgili oykuler hala 
anlatilirdi. Omegin topladigi biiyiik hindi kanatlarim kollarina takip 
babasinin yag degirmeninin damindan dort metre ajagiya atlayarak 
upmayi denemi§ ve tabi yere kapaklanarak aim yanlmi§ti. Alnmdaki 
derin yara izi o zamana aitti.

(,'ocuklugundaki bu hal ve davram^lan hep ilgimi pektiginden, kendini 
hala hayatta olan ve onu yakindan tamyan iki koyliimtizle kisa bir soyledi 
yaptim. Bakiniz ilkokuldaki simf arkada$i Mehmet Sabanci onu nasil 
ammsar:

“Nevzat pok zeki, canli ancak densiz ve ele avuca sigmaz bir pocuktu. 
(,’ocukluk bu ya, bir giin §arap ipmeyi denedik. Mezemiz de Nevzat’in
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galip getirdigi enginarlardi. Tabi ki daha sonra simsiyah olan agzimizdan 
yakayi ele verdik.

Ayrica 90k muzipti. Koyiin bir ayagi topal ya§li bir adamma takilip 
onun arkasindan ko^turmaya bayilirdi. “Aha bu ayagim” anlaminda 
“B’ayagim b ’ayagim” diye bagirdikca zavalh adam sinirlenir, arkasma 
dii$er, koyii dort donerlermi§. Adam niyahet gidip onu babasina §ikayet 
ettiginde babasi da ‘Gebert kendini de elinden belki sen de kurtulun koy 
de’ dermi?.”

Amcasmin oglu Tevfik Dayi da bir giin onun koy kuyusunun agzi 
iizerinde oynarken kuyunun igine du§tiigiinii, ancak ayak yerlerine 
tutunarak bogulmaktan kurtuldugunu anlatti.

Nevzat’m dogdugu yillarda, Anadolu’da sava§ hiikiim siirmektedir. 
Izmir’in Yunanhlarca i§gali koyde ve tiim Kibns’ta biiyiik iiziintii yaratir. 
i§te Nevzat bu aci-tatli Kurtulu? Sava§i ve Cumhuriyetin kurulu§u 
haberleri iginde biiyiir ve ilkokulu bitirir. Az once bahsettigim gibi 
gocukluktaki ha§ari ama cesur ve yaratici davram§lan, istedigini elde 
etmekteki cesur, gozii kara, hatta ciiretkar kararlihgina yansiyacaktir. 
Nevzat’m okumaya kar§i inamlmaz derecede biiyiik bir tutkusu vardir. 
Ortaokula gitmek igin oliimiine isteklidir ve online gegilemeyen bir hirsla 
doludur. Gelin goriin ki, babasi Hiiseyin Kara Halil onu okula 
gondermeye hig de niyetli degildir. Bu istegine kizmakta ve ona kar§i gok 
ha§in davranmaktadir. Babasimn inadma ragmen Gonendere’den koye 
gelin gelen yengesi Havva ogretmenin de destegiyle, onun babasi Kabalci 
Musta’nm yamna sigmarak, Gonendere Ortaokulu’na gider. Ancak babasi 
para gondermemekte israr ettiginden ayrilmak zorunda kalir. Aklina 
Mersin Ortaokulu’na gitmeyi koymuijtur. Tiirkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulujundan sonra Tiirk vatanda§ligim segerek Mersin’e gog eden iki 
dayismm yanina gider. Tarih 15 Agustos 1935’tir. Ne yazik ki Ingiliz 
tabiyetinde oldugu igin yatili kayit yaptiramaz; ancak tiim zorluklara ve 
parasizhga ragmen 1938-39 ders yilinda Mersin Ortaokulu’ndan diploma 
ahr. Bu dort yil iginde gah§ip para kazanmi§, yamk tedavisi igin tek 
ba§ina Istanbul’a gitmi§, Hatay’in kurtulu^u ile ilgili Mersin’i ziyaret 
eden Atatiirk’ii 90k yakindan gormii§, boylece bilgi ve gorgiisiinii hayli 
artirmi§, ufkunu geni§letmi§tir. Hatta be? parasiz gittigi istanbul’da 
garesiz kalmca Emniyet’e ve Eminonii Kaymakami’na giderek kalacak 
yer temin etmeyi ba$anr, hatta para kazanmak iizere bir hafta gazete 
saticiligim dener. Bu deneyim, ileride igine atlayacagi basin yayin 
i^lerinin ilk adimidir.

Nevzat, Mersin’de lise olmadigmdan, tedavi igin gittigi istanbul’da 
edindigi kisa deneyiminden cesaret alarak ve Bakirkoy’de oturan bir 
akrabasinda kalabilecegini iimit ederek lise tahsiline devam etmek iizere 
Istanbul’un yolunu tutar. Fakat talih yine ytiziine giilmez. Tiirkiye
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vatanda$i olmadigi ipin yatili kayit yaptiramayip Kibris’a geri donmek 
zorunda kalir. Artik liseyi K ibns’ta tamamlayip yiiksek tahsil ipin yine 
Tiirkiye'ye gitme planlari yapmaya koyulur. Geri dondiigiinii duyan 
babasi ki'iplerc biner ve para yardimi yapmamakta isran devam eder. 
Nevzat, hem okumak, hem de para kazanmamn yollarini bulmak 
zorundadir. ingiliz Lise Miidiirii Harold Wood’un hofgoriisiiyle 
talebelere kirtasiye satarak para kazanmaya ba$lar. Artik kiipiik papta bir 
ticaret i$ine girmi§tir ve hayatmdan memnundur. ikinci Cihan Harbi 
devam etmektedir. Kibris’ta da gonullu asker yazilanlardan olu^an bir 
Kibris Alayi olu§turulur. Nevzat gonullu asker yazilmayi bile aklmdan 
gepirir. Ancak yaptigi bir hata yuziinden, yani “i?sizim” diyecegine 
“talebeyim” dedigi ipin geri pevrilir. Talih belki de bilmeden, bir kez 
olsun yiiziine giilmu$tur. Lise tahsili devam ederken, yegane burs veren 
makam olan Evkaf Dairesinden burs almak ipin giri§imde bulunur. 
Ardmdan Dil-Tarih-Cografya Fakiiltesi’nde Edebiyat Ogretmenligi 
okumak istedigini soyler. Onay makami olan Turk Tali Okullari Ba§kam 
Evkaf Mudiirii Saym Miiniir’ii gorup onunla iyi bir ili§ki kurmagi ba§arir 
ve burs sozii alir. Ancak sonunda bu soz tutulmaz. Sebebi Saym 
Mtiniir’un Nevzat’i o giinkii ip pekijmelerde muhbir olarak kullanmak 
istemesiydi. Bu olay onu siikutu hayale ugratir. Bu olayla Nevzat, 
K ibns’taki yerel politikadan ilk mesaji ve dersi de almijtir. Ozker Ya§m 
bu durumu “Ne kara talihi vardi. Sanki goriinmez bir gup, bilinmeyen bir 
kuvvet Nevzat’m okuyup adam olmasmi engellemek ipin elinden gelen 
biitiin kottilukleri yapiyor, aijilmaz duvarlar oriiyordu oniine” diye 
ozetliyordu.

Nevzat liseyi bitirmi^ti ama talih hala yiiziine giilmuyor, elinden tutan 
pikmiyordu. Bu koylu pocugunun okuyup adam olmasi kolay degildi. 
Yine gelecegi karanlik, ne yapmasi gerektigini kestiremedigi bir noktaya, 
yeni bir yol ayrimma gelmi§ti. Aklmdan Tiirkpe pevirisini ezberledigi 
“Eger” ijiirini gepirdi:

Eger dermam poktan tiikenmi§ olan kalp ve sinirlerine,
Bir emirle yeniden takat verebilirsen,
Ve onlara “dayan” diyen iradeden ba§ka,
Hip bir kuvvetin kalmadigi anda da dayanabilirsen,

Eger ihmali affedilemeyecek bir dakikanin,
Degerli altmi§ saniyesini iyi kullanabilirsen;
Herjeyi ile beraber dunyalar senin olur,
Hatta adam olursun oglum!
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Ve Nevzat dayaniyordu, sonuna kadar da dayanacakti. Kagak bile olsa 
Turkiye’ye girecek, yiiksek ogrenime ba§layacakti. Ancak bir miktar para 
kazanmahydi. Magusa Limam’nda Hamalbasi Mehmet Aga’ya gidip 
limanda i§ istedi. Mehmet Aga kendisine yalmz i§ vermekle kalmadi; 
Magusa’da yatip kalkabilecegi bir yer bulmasma da yardimci oldu. 
Boylece biitiin Ovgoros’lularin ‘Eniijte’ dedigi ismail Eni§te’nin evine 
yerlefti.

Kendi anlatisma gore bu bahgeli ferah Osmanli evinde gegirdigi giinler 
dunyasim degi§tirdi. Evin hammi $irin Yenge, evlendigi igin 
ogretmenlikten gikarilan entellektiiel bir kadmdi. Kocasi Ismail Eni$te ve 
evlerine sik sik yemege gelen Hamalba§i Mehmet Aga ile politik 
tarti$malar yaparlardi. Nevzat, bu sofrabasi tarti§malarmdan gok §eyler 
ogrendi. (^ocuklugundan beri merakli oldugu politikamn igine giriyordu. 
Ya§ammi ve gegmi^teki olaylari daha saghkli bir $ekilde 
degerlendirebiliyordu.

Ozker Ya$in’m “Nevzat ve Ben” kitabinda (s. 87) Nevzat kendi 
anlatisinda §oyle diyordu: “Yiiksek ogrenim yapmak istememin nedeni 
para kazamp rahat bir hayat ya?amak degildi. Benim bir idealim vardi. 
Ben yiiksek ogrenim yaparak, Kibris’taki Tiirklerin haklanni 
koruyacaktim. Kibris’taki Tiirk toplumunun ezilip yok edilmesine engel 
olacaktim” diyordu.

Ozker Ya$in’in kendi deyi§iyle Nevzat, kaldigi bu evde “arpa ambanna 
du§mii§ tavuk gibi” §a§kma donmii^tu. Kari kocanm inamlmaz 
biiyiikliikte bir kiitiiphaneleri vardi. Yillar boyu okuduklan kitaplan, 
dergileri, gazeteleri ciltlemislerdi. Nevzat’m ilgilendigini goriince, 
yipratmamak $arti ile diledigi her kitabi ahp okuyabilecegini soylediler.

Nevzat’m hayatimn daha sonraki yillarmda bir tutku haline gelen kitap 
toplama ve evinde, ofisinde biiyiik bir kitaphk kurma hobisi ilk bu evde 
baijladi. istanbul’da talebeliginde ve avukat olduktan sonra kendini 
derinden etkileyen ba$ka $ahsiyetler de oldu. Ancak kendini bunahmdan 
kurtaran §irin Yenge'nin evindeki gordiikleri idi. Ya$ammda onemli bir 
kilometre tasiydi bu ev... Bir yandan kitap okuyor, diger yandan 
Turkiye’ye gitmenin yollanm arastiriyordu. Ne yazik ki pasaport igin 
Muhaceret Dairesine yaptigi biitiin dilekgelere olumsuz yamt aliyordu. 
Ikinci Dunya Sava§i dolayisiyla Kibris’taki somiirge yonetimi ada disma 
giki§i kisitlami^ti. Ancak ilk aldigi Kara soyadi gibi her maceraya 
atilabilecek kadar gozii kara idi. Nevzat onun da yolunu bulmu? ve 
Hamalba§i Mehmet Aga’nin yardimi ile 5 Agustos 1943 giinii Lamakah 
Hasan Kaptan’in Re?adiye adli yelkenli gemisi ile Hayfa’ya gikmi§ti. 
Denizlerin maymlarla ve dti§man gemileriyle dolu oldugu bir zamanda 
motorsuz bir gemi ile bu yolculuk gergekten bir macera idi. Ne yazik ki 
bu kadar tehlikeli bir giri§ime ragmen bu ilk denemesi hiisranla
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sonuplanmif, Ingilizler tarafindan Tiirk simnna yakin bir yerde 
tutuklanmi§ ve K ibns’a geri gonderilmi§ti.

Turkiye’ye vize alabilmek ipin Kudus, Beyrut, Halep gibi §ehirlerde 
be§ parasiz ve ap susuz dola§irken bu iilkeleri de tamma ve ozellikle para 
kar§iligi Araplarla evlenen Kibnsli Tiirk kizlanmn hazin durumlan 
hakkmda da bilgi sahibi olmujtu.

Bu arada Kibns’ta Rumlann 1931 isyam’ndan sonra Ingiliz Somurge 
idaresinin baskici uygulamalari gev§etilmi§; gazeteler Rumlara 
muhtariyet verileceginden soz etmeye ba$lami§lardi. ingilizlerin bilgi ve 
destegi ile Sir Muniir ba§kanliginda Turklere de KATAK isminde siyasi 
bir cemiyet kurdurulmu§tu. Bu Tiirklerin Rumlara tepki gostermesinin 
ba§langici ve ilk denemesi oluyordu. Apilimi ise Kibns Adasi Turk 
Azinligi Kurumu idi. Lise pagindan itibaren §iir yazan Nevzat’in 
“§iirlerim” defterinde KATAK ba§likli bir de manzumesi vardi.

Bir kitasi §oyle diyordu:

Baglanalim KATAK’a biitiin imammizla,
Tiirk Cemaati ancak KATAK’la var olacak..
Biiyiitmek amacimiz, korumak borcumuzdur 
Ezilmeden ya§amak boyle miimkiin olacak...

Mevcudiyetimizin semboludiir §u KATAK,
Biitiin dertlerimize hep o deva olacak.

O zaman kendimize ‘azmlik’ statiisiinii elimizle yaki§tirmak hip de ho§ 
olmami§; Hasan Fahri Uzman Bey itiraz etmi§ti. Nevzat’ta azmlik yerine 
“A” harfi ile ba§layan “Ana Haklar” kelimesinin konabilecegini 
onermi§ti.

Nevzat, lisede, 1941 yilmda “Kalpten Sesler” isimli ilk §iir kitabim 
ne§retmi§ ve tanesini yanm §iline satmi§; iyi bir deneyim kazanmi$ti. 
Magusa’ya geri donii§iinde uziintiisiinii gidermek, tekrar kendine 
gelebilmek ipin karakolda tutuklulugu esnasinda “Vatana Hasret” adim 
verdigi §iirini yazdi.

Bir kitasi ?6yle diyordu:

Tek sana ula§makti emelim giizel vatan!
Ben bir Tiirkiim! Tiirkliigii iliklerinde duyan..
Okuyup adam olmak... Budur yalmz dilegim, 
isterim ki kimseye asla boyun egmeyim.
Hizmet verip yurduma yticelteyim Kibns’ 1,
Satilmasin Araplara bir Tiirk kizi...
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Nevzat tekrar Turkiye’ye gitmeye kararliydi. Once bir miktar para 
kazanmaliydi. Aklina lisede iken yaymlayip sattigi §iir kitabi geldi. Bu 
kez “Sesim” isimli ikinci kitabim yayinladi. Koy koy dola§arak ve koy 
kahvelerinde nutuklar gekip §iirler okuyarak bu kitaplarmi tanesi bir 
?iline satiyordu. Bu koy gezileri, K ibns’i ve Kibrisli Turkleri 90k 
yakindan tammasim sagladi.

Koyleri dola$masi igin Nevzat’a izin dilekgesini Con Rifat Efendi 
hazirlami? ve gerekge olarak da o giinlerde kurulan “Kibns Tiirk £iftgiler 
Birligi” adma bu gezileri yapmak istedigini yazmi§ti. Gereken izin hemen 
verildi. Qiinku ingilizler, Tiirklerin Kibrisli Rumlarin Enosis 
gali?malarina ‘kar§i gikacak’ orgiitlerinin olmasim istiyorlardi. Bunun 
igin Sir Miiniir’in onderliginde KATAK adli siyasi eemiyetin kurulmasmi 
te§vik ederek desteklemi§lerdi. §imdi de Rumlarla aym gati altinda 
orgtitlenen Kibrisli Tiirk giftgileri ayirarak yeni bir orgiitte birle§tirmek 
istiyorlardi.

idealist Nevzat, bir yandan zihinsel bir geli§me sureci yafiyor, ote 
yandan “Sesim” kitabim basabilmek igin matbaaci A kifle  tanijiyor. 
Matbaasimn bir ko§esinde kalarak ve onun i§lerini de yaparak 5,500 adet 
§iir kitabim masrafsiz basmayi bajariyordu. En onemlisi matbaacihk 
hakkmda bilgi sahibi oluyordu. 5,500 adet $iir kitabimn sati§mdan 50 
Kibris Lirasi elde etmi§ti. Bu para o yillarm hesabi ile servet sayilabilirdi. 
Artik bu para ile Turkiye’ye gidip yiiksek ogrenim yapmaliydi. §imdi 
deneyim sahibiydi. Turkiye’ye kagak olarak girmenin yeni yollarim 
6grenmi$ti. §ansim ikinci kez deneyecekti.

1944 yihnin bir Ekim sabahi Halep’ten Islahiye istasyonu’na gelen 
trenin bir yolcusu da Kibns’tan bir kagakti. Trenden inip topragi optii. En 
sonunda ba$armi§ti i$te. Vatanma gelmi§ti, Tiirkiye’deydi. Optiigii toprak 
Tiirkiye topragi idi.

Mersin’deki Halit ve Ra§it dayilanndan soz ederek emniyeti ikna etmi§; 
birkag giin onlarin yanmda kaldiktan sonra Ankara’ya yola gikmifti. 
Elinde koyliisii veteriner hekim Hakki Atun’un Kegioren’deki adresi 
vardi. Bir siire orada kaldi. Zamamn Ytisek Ogrenim Genel Mudiirii §air 
Necmettin Halil Onan’in anlayi§ gostermesi ile olgunluk sinavi olmadan 
ve kayitlarin zamanmin gegmi§ olmasina ragmen Dil-Tarih-Cografya 
Fakiiltesi Tarih Boliimu’ne kaydim yaptirdi. i§te yillar siiren ozlemi 
nihayet gergekle§mi§ti. Bir ku;> kadar hafifti. Sevingten uguyordu. 
Necmettin Halil Onan gibi etkili ve yetkili bir ki§i kendisine her zaman 
ugrayabilecegini soylemi§ti. Yolunu bulmakta gok giiglii bir roper 
(baijlama) noktasi vardi.

Ancak i§leri Nevzat’m sandigi gibi kolay gitmedi. Ankara’da hem 
gali§ip para kazanmak, hem de okumak her babayigidin harci degildi,
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ama kar§imizdaki, gozunti budaktan sakinmayan, her kapidan girebilen, 
her taktige ba?vuran ve son up almadan vazgepmeyen Nevzat idi.

Once Kavaklidere §arap Fabrikasi’nm muhasebesinde i§ buldu. Daha 
sonra derslerin aksadigim goriince vazgepip liseden de tanidigi ve ayni 
fakiiltede okuyan Mustafa Konuk’un yamnda kaldi. Bakmiz daha ayagi 
yere deger degmez egitimi ipin parasi olmayan Nevzat, kendini unutup 
hemen Kibris ve Kibns Tiirkleri ipin nasil yola koyuldu! Mustafa 
Konuk’un agzindan dinleyelim:

“Nevzat, odamda misafir kaldigi gecelerde benimle bu konulan 
konusjup tarti^miitir. Birlikten kuw et dogardi. Ankara’daki Kibnsli 
Turkler bir araya gelerek birlik olmaliydilar. Bu $ehirde ya^ayan onemli 
gorevler yuklenmi§ birpok Kibnsli Turk vardi. Onlan arayip bulmaya, 
yardimlanni saglayarak bir Kibns Tiirk Cemiyeti kurmaya karar 
vermi§ti.”

Ankara’da yerle§en onemli gorevlerdeki Kibnslilan arayip bulma i§ine 
Turkiye Biiyuk Millet Meclisi’nden ba§ladi ve ilk temasmi Kibnsli 
oldugunu ogrendigi Bursa Milletvekili Fatin Giivendiren ile yapti. Bursa 
Milletvekili Giivendiren, pok iyi bir insandi. CHP iperisinde itibarli bir 
yeri vardi. Fatin Bey’le tam§arak dost olursa Ankara’daki Kibnsli Turkler 
Cemiyetini kurma yolunun yansim a§arim diye du$iindu. <7-ok hakli idi. 
Ondan miikemmel bir husniikabul gordii ve verimli bir ilisjki kurdu. Bazi 
ziyaretlerinde kan koca, Nevzat’i yemege ahkoyup ona evlerini ikinci bir 
evi saymasim ve sik sik ziyaretlerine gelmesini soylediler. Nevzat bo? 
durmayip bu temaslarinda Giivendiren’e Kibris Tiirklerinin durumu ve 
sorunlan hakkmda bilgi vermekten geri durmadi. Fatin Bey sonunda 
Kibns Tiirklerinin o anki durumunu yalmz kendisinin degil, bazi yakm 
milletvekili arkada§lannm da ogrenmesi gerektigini dii§undii. Evinde bir 
toplanti diizenledi. Nevzat’i arkada§lan ile tam§tirdi. K ibns’ta olup 
bitenleri dostlanna da anlatmasmi sagladi. Sonup tam bir ba§anydi.

Nevzat, daha sonraki ya§aminda kendisine yardimci olacak birpok 
degerli insanla tanifmi^ti. Bunlann ba§mda CHP Genel Sekreteri Bilecik 
Milletvekili Memduh $evket Esendal geliyordu. Fatin Giivendiren’in 
evindeki o geceki konu§malar gep saatlere kadar devam etti. Nevzat 
hazirhkh gelmi§ti. Eline gepirdigi bu firsati en iyi §ekilde degerlendirdi. 
Rumlann Enosis pali^malanm anlatti. Turkiye’nin Kibnsli Tiirklerle 
yeterince ilgilenmedigini soyledi. Rumlann te§kilatlanmasmdan, Tiirk 
okullarmin durumundan, halkin fakirle$mesinden, Filistinli Araplara 
satilan Tiirk kizlarmdan, Kudiis’te goriip ya§adiklanndan soz apti.

Milletvekilleri etkilenmi?lerdi. §evket Esendal, Nevzat’tan bu 
soylediklerini bir rapor haline getirmesini istedi. §ayet Nevzat Kibns 
Tiirklerinin son durumu hakkmda boyle bir rapor hazirlarsa, kendisi
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aracilik yaparak Ba^bakan §iikrii Saragoglu ile g6rii§mesini ve hazirladigi 
raporu Ba§bakana vermesini saglayacakti.

1941 yilinda Harieiye vekili iken Kibris’a giden ve meslekta§i Antony 
Eden ile Lefko§a’da bulu§up konu§an Bajbakan Saragoglu, K ibns ’ 1 ve 
Kibrisli Tiirklerin heyeeanim g6rmii§tii. Konulara yabanci degildi. 
Viyana’da kendisini tedavi eden Dr. Dervi? Manizade ile tani§mi§ ve 
iginde ona kar§i biiyiik bir takdir ve giiven olu§mu§tu. Kibns Raporunu 
(bkz. Ek) takdim etmek igin Nevzat yamna girdiginde “Herhalde bu da 
ikinci Dervij’tir” demi§ti. O Dervi§ ki, bir gun gazetelerde Harieiye 
Vekili Saragoglu'nun: “Bizim Tiirkiye di§inda yajayan Ttirklere fiili 
yardimda bulunmamiz miimkiin degildir” dedigini okumu§ ve trene 
atlayip solugu Ankara'da almi§ ve randevusuz Harieiye Vekili'nin 
kapisina dayanmijti. Ozel kalemin itiraz ve engellemelerini dinlemeyerek 
vekili gflrmekte israr etmi§ti. Tarti§malan duyup kapiyi agan ve kendisini 
goriince hemen odasina alarak “Bu sinir niye? Bu ani ziyaretin sebebi 
ne?" diye soran Saragoglu'na, Dr. Dervi§ Manizade: “Tiirkiye'nin ‘Di§ 
Tiirkler’ hakkmda tutumunu agiklayan sozlerinizi hayretle okudum. 
Bunlan gergekten siz mi soylediniz? Dogrusu buna inanamadim. §ayet o 
sozleri gergekten soylemijseniz, size bir Kibrisli Tiirk olarak 
teessiiflerimi bildirmeye geldim" demi§ti.

Tiirkiye'ye girifteki Tankut soyadi ile Nevzat, 14 Haziran 1945 tarihli 
"Kibns Raporunu" Ba§bakan §iikrti Saragoglu'na elden sunuyordu. Gerek 
Nevzat igin, gerek Kibns Tiirk toplumu igin bu ziyaret ve raporun 
sunulu§u tarihi bir giindii. Ilk kez Tiirkiye-Kibris Tiirk toplumu 
ili§kilerine onemli bir temel ta§i konuyordu. Nevzat, raporunda Tiirk 
toplumunun sorunlanm, gorii§ ve onerilerini dile getirdikten sonra 
sonugta ozetle §oyle diyordu: “$ayet erken bir zamanda Kibrisli Tiirklerin 
kiiltiirel, ticari ve sinai sahalarda kalkinmasi igin Anavatan Tiirkiye'den 
miisjvik bir el uzanmaz; ana kartal, yarali yavrusunu kanatlari altina alarak 
korumazsa, yukanda bahsettigim gibi kuvvetli Rum baskisi altinda 
Kibrisli Tiirklerin tutunup ya$amasi imkansiz olacaktir. Binaenaleyh 
Kibns Tiirkiinii §u veya bu sebeplerden dolayi igine dii§tiigii bu badireden 
kurtarmak igin elden gelen yardimi yapmamzi riea ediyorum. Bu hepimiz 
igin kutsal bir gorev, Tiirkluk diinyasi igin biiyiik bir kazang olacaktir. 
Anadolu’ya bu kadar yakm bir yerde bulunan Kibrisli Tiirkleri kaderleri 
ile ba§ ba$a birakip yok olmalarina seyirci kalmak dogru olmaz” diyordu.

Ba?bakan Saragoglu raporu ba$tan sona kadar okuduktan sonra 
Nevzat'la ilgilenmi?, ona hukuk okumasim onermifti. Saragoglu, “Hukuk 
okursan Kibrisli Ttirklere daha yararli olursun” diyordu. Nevzat bu 
tavsiyeye uyarak avukat olmak iizere Istanbul’a gegiyor ve en az kendisi 
kadar vatan ve Tiirkluk a§ki igin yanan Dr. Manizade’den de destek 
alarak onunla ve diger arkada§lariyla omuz omuza gali§arak, sonugta
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Kibris Okullarindan Yeti^enler Cemiyeti’ni kurarak dur durak bilmeyen 
bir pali^ma temposuyla yeni bir donemin kapisim apiyordu. Bundan sonra 
yaptiklari bir ba§ka ara$tirmamn konusu olur diye dii§iinuyorum.

Sonus
Hasan Nevzat Karagil bir misyon adamiydi. Binbir tehlikeyi goze alarak, 
inamlmaz zorluklarm iizerinden gelerek o oliimiine istedigi yiiksek 
ogrenim hedefine ula^madan, yani avukathk tahsilini neredeyse ikinci 
plana iterek Kibris Tiirkleri ve Ttirkliik ipin pali^maya koyulmuj, Kibris 
ve Di§ Turkler davasma kendini adami? bir insandir. Bugiin vardigimiz 
noktaya geli$imizde, onun yaptigi bajlangicin ve yaktigi kivilcimin kesin 
bir rolii vardir. Hipbir siyasi makam veya para kazanma hirsma 
kapilmadan bilakis cebinden harcayarak diyar diyar dola§mi§, binbir 
tehlikeye atilarak Balkanlari, Musul-Kerkiik’ii, Yunanistan, Bati 
Trakya’yi, Londra’yi dola$mi§, dert ve sorun dinlemi§, K ibns’tan hip 
kopmayarak, pikardigi Ye§ilada ve Bati Trakya mecmualari ile bu 
yondeki pah§malarim karnuoyuna ve Tiirk hiikiimetlerine sunmaya ve 
kabul ettirmeye pah$arak, soylu ve idealist bir vatansever oldugunu 
kamtlami§tir. Uzun yillar beraber kaldigi ve pali^tigi Dr. Kaya Bekiroglu 
Nevzat Karagil’i §oyle tanimliyor:

“Gerpek bir Tiirkpii idi. £ali§kan ve miite§ebbis bir insandi. Pasifist bir 
rniicadeleciydi. Bana g5re Kibns’m Gandisi idi. Hipbir zaman sertlige, 
kavgaciliga ba^vurmazdi. Kibns pali$malarimn motoru Nevzat idi. Yakm 
mesai arkada^i Prof. Dervi§ Manizade ise niifuzu ve geni§ pevresiyle ust 
makamlara ula§ip ili§kileri kurardi. Nevzat’in esas me§galesi demekpilik 
ve Yefilada Mecmuasi idi. Meslegi daha sonra gelirdi.”

Son zamanlannda bile hala hizim alamamijti. K ibns’a her zaman 
elinde iki dopdolu panta ile gelir, listesindeki onemli kijilere ne§rettigi 
Bati Trakya Mecmualanm, onemli gazete kupiirlerini veya Kibnsla ilgili 
resim ve anilan bazan perpevelenmi§ olarak dagitir durur, bundan biiyiik 
bir zevk alirdi.

Nevzat Karagil, gerpek bir idealist ve Kibns ve Ttirkliik a$igi idi. 
Kendisini rahmet ve saygiyla aniyoruz.

109



Hakki ATUN

Ek

Nevzat Karagil'in Ba§bakanlik Yiiksek Makamina Sundugu 
"Kibris Raporu"

B A§BAKAN LIK YUKSEK MAKAMINA
ANKARA

Kabiliyet ve gali§kanhklari ile Tiirk diinyasina biiyiik hizmetlerde 
bulunan Kibns Tiirkleri’nin genel durumlan hakkmda bilgi sunmayi, 
§ahsim igin kiymetli bir gorev addederim.

Bugiin Kibris’ta yajayan Tiirkler’in sayisi 80 bin civanndadir. Buna 
kar^ilik Rum niifusu 300 binden fazladir. Kibns Rumlan, Kibrisli 
Tiirkleri hemen her sahada kendi egemenlikleri altma almaya 
gali§maktadirlar. Gayeleri Kibrisli Tiirklerin hicret etmelerini saglayarak 
her §eye hakim olmak ve giiniin birinde ada’yi Yunanistan’a katmaktir. 
Bu harbin bitmesini, Alman i§gali altmdaki Yunanistan’m kurtulmasim 
bekliyorlar. Kibrisli Rumlar, Yunanistan’m italyanlar’a ve Almanlar’a 
kar§i kahramanca sava§masi ile ogiiniiyorlar. Bunun kar§ihgi olarak da, 
Oniki Ada ile K ibns’in Yunanistan’a verilmesini istiyorlar...

Kibns Turkleri daha Osmanli idaresinde iken (Tarim miistesna) adeta 
askerlik ve idari makam ifgal etmek goreviyle miikellef idiler. Halbuki 
Rumlar, bu haklardan kismen mahrum olduklan igin kendilerini maarife, 
sanat ve ticarete verdiler. Bugiinkii kiiltiire, varhga ve olaganiistii duruma 
eri§tiler.

1831 niifus sayiminda Tiirkler 30 bin, Rumlar 65 bin ki§i idi. §imdi Tiirk 
niifusu 80 bin olduguna gore, Rum niifusunun 200 bin civarinda olmasi 
icabederdi. Halbuki bugiin Kibris’taki Rum niifusu 300 binden daha 
fazladir. Aradaki bu biiyiik niifus arti§i iskenderiye, Yunanistan ve Giiney 
Anadolu’dan Kibns’a getirilip yerle§tirilen Rumlar sayesinde olmu§tur. 
Kibnsli Tiirkler ise ellerine her firsat gegtiginde adayi terketmi^lerdir. 
Sonug olarak niifus arti§i ada Rumlan lehine biiyiik avantajlar saglami?, 
onlarin siiratle kalkmmalarma zemin hazirlamiftir.

Nitekim §imdi Kibns’ta ya§ayan Rum cemaatinin biiyiik gogunlugu 
yiiksek tahsil yapmi§tir ve gok yazik ki, kiiltiir yoniinden Tiirk 
cemaatinden daha ileri durumdadirlar. Kibnsli Rumlann Avrupa’da
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okumujj, ihtisas yapmi? diizinelerce doktoru, hukukpusu, iktisatpi ve 
miihendisi vardir. Bankalari, fabrikalari, yiizlerce tamirhaneleri, birpok 
kiitiiphaneleri, basimevleri, yuksek tirajli gazeteleri, zengin §irket ve 
kooperatifleri vardir. Rum cemaatina hizmet veren 10 lise, 2 sanat okulu, 
3 ticaret okulu, 20’den fazla ortaokul ve pok sayida ilkokul vardir. 
Uziiliirek apiklamaliyim ki, Tiirk cemaati, Rumlardan pok geride 
kalmi§tir. Tiirklerin parmakla sayilacak kadar az miinevveri, yetersiz be§- 
on doktoru, iip-be§ hukukpusu, sermayesiz bir bankasi, pok az kalifiye 
i§pisi vardir. Maarif sahasmda da pok geri kaldik. Ogretmen kadrosu 
eksik, ingiliz miidiirle idare edilen bir liseiniz, bir ortaokulumuz, ingiliz 
miidiiresi ile idare edilen bir kiz ortaokulu, bir sigara fabrikasi, iip-be§ 
kooperatifimiz ve bir kap hususi miiessesemiz vardir.

1896 yilindan itibaren Kibns’ta ya§anmaya ba§lanan ekonomi buhram, 
okuyup yazmasi olmayan saf diiijiinceli, eski batil itikatlara inanan 
Kibnsli Tiirkleri fakirle^tirdi. Buhrandan ziyadesiyle etkilendiler. 
Kendilerini kurnaz Rum tefecilerin penpeleri arasina dii§mekten maalesef 
kurtaramadilar.

Bilhassa 1914-1918 yillan arasindaki Birinci Diinya Sava§i’nda para 
degerinin diijmesine mukabil, arazi fiyatlari bire on deger kazandi. Bu 
durum yiizde seksenbe§i tanmla ugra§an Kibnsli Tiirkleri ipotekle mtilk 
edinmeye zorladi. Ne zaman ki sava? sona erdi, odemesi gayri miimktin 
bir borp altma girdiler. Yeti$tirdikleri toprak mahsullerinin kiymet 
bulamayiji karfisinda nefes alamaz duruma geldiler. Sonupta koylerde, 
kasabalarda birpok Kibnsli Tiirkiin tarlalan, evleri, baglan, biiyuk ve 
kiipiikba§ hayvanlan insafsiz Rum tefeci ve kapitalistlerinin eline gepti. 
Boylece bir pok Turk kasabali ve koyliisii cehaletin dikenli kucagmda 
sefalet iperisinde ya§amaya terkedildiler.

i§te bu cehalet zihniyeti ile paralel yiiriiyen zanaat ve ticarete karsi 
alakasizlik Kibns Tiirkii’nun ekonomisini felce ugratti, varligmi tehlikeye 
du§iirdtl. Bilhassa onbef yirmi sene oncesine kadar Kibns hiikiimeti 
dairelerinde onemli yiiksek mevkiler i§gal eden Turk memurlarin yerine 
Rumlann getirilmesi pok kotii oldu. Yuksek mevkilerdeki Rum memurlar 
Kibns Tiirkleri’nin hak, hukuk ve menfaatlerini pervasizca pignemeye 
ba^ladilar.

Yine bilhassa son yirmi sene ipinde Kibns Tiirk Lisesi mezunlarmin 
Anavatana akm etmeleri ve yiiksek tahsillerini ikmal ettikten sonra - 
burada mecburi hizmete tabi tutulmalan yiiziinden - Tiirkiye’ye 
yerle^erek geri donmemeleri sebebiyle Kibns Tiirk cemaati Rumlar ile
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miicadele edemez hale geldi. (,'unkii, Rum cemaati kendi genglerini kendi 
parasi ile Avrupa’ya tahsile gonderdi ve tahsillerini bitirenler geri, 
K ibns’a dondiiler. Kibns’ta, hayat ve siyaset miicadelesinde ciddi bir 
mukavemetle kar$ila§madilar. Kibris’m maddi ve manevi biitiin 
imkanlarini Rum cemaatmm menfaati igin kullandilar. Diger taraftan 
Ingiliz kiiltur ve terbiyesi ile yeti?en ve yanlis bir tatbikat iginde olan 
Evkaf Murahhasi, Tiirk Evkaf Dairesi’nin servetine ingiliz hiikiimetinin 
el koymasma goz yumdu. Bunu pek tabii olarak ingilizler iyi karjiladilar 
ve Evkaf Idaresini her bakimdan kontrol altma aldilar.

Iki yil once, Tiirk cemaati ileri gelenleri “Kibns Adasi Turk Azinhgi 
Kurumu” (KATAK) adi altinda siyasi bir cemiyet kurdular. KATAK’m 
ana nizamnamesinin iigtincii maddesinde cemiyetin kurulus maksadi 
foyle agiklamyor:

“Kibns Tiirk azinhgimn haklarmi aramak ve korumak, ilmi, igtimai, 
iktisadi ve sinai seviyesini yukseltmek ve Kibris Tiirklerinin 
menfaatlerini korumak...”

Samimiyetle agiklamak istiyorum ki, tarimdan ba§ka hemen hemen biitiin 
imkanlari elinden alinmij Kibns Tiirkiinii parlak bir istikbale ula^tirmak, 
boyle biiyiik bir miicadeleden muzaffer gikmak KATAK’m giicii ve 
imkanlari ile miitenasip degildir. Bu siyasi cemiyet sayesinde belki Kibris 
Tiirk cemaatinin Ada’da bir miiddet daha tutunmasi miimkiin olabilir. 
Fakat aradigi ve tasavvurunda sakladigi ideale eri^mesi KATAK’m 
bugiinkii imkanlanyla gok mii^kuldiir. Meger bu biiyiik iilkiide faal bir 
kuvvet ve yakin bir alaka, KATAK’m galismalarma paralel olarak 
yiiriitiilsiin... Boyle bir yardimi Tiirkiye yapabilir. Haddim olmayarak 
neler yapilabilecegini burada yazmak istiyorum. Kibns Tiirklerini igine 
diiftiikleri zavalh durumlardan kurtarmak igin ele ahnmasi gereken 
hususlari §oyle siralayabilirim:

a) Lefko§a’da bir Halkevi agilmasi
b) Turkiye’ye yiiksek tahsile gelecek Kibrisli. Tiirk ogreneilerin terki 
tabiiyet etmelerine firsat vermeden, mezun olunca hemen Adaya 
donmelerini saglamak igin Ankara ve Istanbul’da iki ogrenci yurdu 
agilmasi. Kibnsli genglere Tiirkiye’de rahat okuyabilme imkam 
verilmesi.
c) Lefko^a’daki Viktorya Kiz Okulu mezunlanndan ebe ve hem§ire 
yeti§tirilip K ibns’a gonderilmesi.
d) Savaf bittikten sonra Kibns’tan Tiirkiye’ye olmasi muhtemel 
muhaceretin onlenmesi.
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e) Lefko§a’da zengin bir kiitiiphane kurulmasi.
f) Lefko^a Tiirk Bankasi’mn sermayesinin arttinlmasi ve diger kazalarda 
$ubeler apmasina yardim edilmesi.
g) Milli Egitim ve C.H.P. yayinlarinm devamli gonderilmesi.
h) Halihazirda Turkiye’de yuksek tahsillerini ikmal edip de, kendi 
arzulan ile K ibns’a doniip orada pali§mak isteyenlere, mecburi hizmetleri 
nazari itibara alinmadan dogduklan yere donmelerine miisaade edilmesi. 
(Gaye Turk diinyasina hizmet etmek degil mi?)

Bu yazdiklanm Kibnsli Turklere Anavatammizi zora sokmadan 
kolaylikla yapilabileeek yardimlardir. Daha bunlara benzer 90k §eyler 
dii§iinulebilir. Onemli olan Kibnsli Turklere Turkiye tarafindan 
kollandiklanm, unutulup terkedilmediklerini duyurmaktir. §ayet erken bir 
zamanda Kibnsli Tiirklerin kultiirel, ticari ve sinai sahalarda kalkinmasi 
ipin Anavatan Tiirkiye’den mii§fik bir el uzanmaz, ana kartal yarali 
yavrusunu kanatlan altma alarak korumazsa, yukanda bahsettigim gibi 
kuvvetli Rum baskisi altinda Kibnsli Tiirklerin tutunup ya^amasi 
imkansiz olacaktir.

Binaenaleyh Kibns Turk tin Q §u veya bu sebeplerden dolayi ipine du^tiigu 
bu badireden kurtarmak ipin elden gelen yardimi yapmanizi rica 
ediyorum. Bu hepimiz ipin kutsal bir gorev, Ttirkliik diinyasi ipin biiyuk 
bir kazanp olacaktir. Anadolu’ya bu kadar yakin bir yerde bulunan 
Kibnsli Tiirkleri kaderleriyle ba§ba§a birakip yokolmalanna seyirci 
kalmak dogru olamaz.

Bu hususlarda ilgili makamlarla temasa gelinerek lazim gelen tedbirlerin 
alinmasma emir buyurmamzi diliyorum.

Size sonsuz saygilanmi sunarak ellerinizden operim.

14 Haziran 1945
H. Nevzat Tankut 

Ankara Dil ve Tarih-Cografya 
Faktiltesi Ogrencilerinden
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Tamdigim Nevzat Karagil

Asim CELEBI* 

Giri§
Yakin dostum olan Nevzat Karagil ile ilgili sunumu on be$ temel madde 
uzerine kurmu§ bulunuyorum. Bunlar:

1. Nevzat Karagil ’ i tamdigim donem ve yer
2. Yeijilada dergisinin ingilizce ve Tiirkge yayini
3. Karagil ve Dr. Dervi$ Manizade
4. Karagil’in Ye§ilkoy konferansi
5. Karagil’in Londra’daki “Kibris Tiirktiir” Cemiyeti Balkanligi
6 . Londra’dan siirgiin ediiisi
7. Karagil’in Yunanistan ve Bulgaristan’a giri§inin yasaklanmasi
8 . Karagil’in Tiirklerin ya$adigi memleketleri ziyareti
9. Karagil’in Turkiye’ye gog eden Kibnsli Tiirklerin Kibris’taki 
ta§mmaz mal varhklan ile ilgili gali$malari
10. Aydincik Limasol’da dogan ve orada olen bir Kibnsli Turk’iin 
ta:jinmaz mallan ve veraset ilamlan
11. Mehmet Zeka Bey’i Cumhurba§kam vekilligine aday gosterme 
gahijmalan
12. Giiney puanlanm iskan Bakanhgi’na vermek iizere §ahsimi 
gorevlendirmesi.
13. Kiitiiphanesinin Kibns’a getirilme gali§malari
14. 26.7.1999 tarihinde Kibns Tiirk Emekliler Cemiyeti adina 
Istanbul’da evinde Nevzat Karagil’i ziyaretim
15. 6.9.1999 tarihinde Karagil’in vefati ve suskun medya

Ortaokul ogrencisi oldugum yillarda Mehmetgik’te Deveci’nin 
kahvehanesinde Yesilada dergisini dagitip halka hitap ettigi giin Nevzat 
Karagil’i tamma §erefine nail olmu§tum. Bu donemde Nevzat Karagil gok 
geng, ding ve milli duygulara hitap etme gucii olan biriydi. i§te Karagil 
ile ilk tam^ikhgim boyle oldu. Ardmdan K ibns’a geldigi zamanlarda 
kaymakamhktan aldigi izinlerle gejitli koylerde konferanslar tertip 
ederdi. Bu konferanslar Qiftgiler Birligi kanaliyla diizenlenmesine karijin, 
konferanslar giftgilerle ilgili degildi. Bu konferanslarm amaci Milli 
Dava’yi halka anlatmak ve halki orgiitlemek amaci ile yapiliyordu. Bu 
konferanslardan birini gocuk ya§ta olmama kar§m gok iyi hatirhyorum. 
Karpaz’in Ye^ilkoy’iinde bir kahvehanenin etrafi polislerle gevrilmi§ti. 
Bu kahvede bir toplanti yapiliyordu ve yamlmiyorsam, bu toplantiya
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katilanlara ingilizce ve Tiirkpe yaymlanan Ye$itada dergisi de 
dagitiliyordu. Bu toplanti bellegimde derin bir yer etmi§tir.

Karagil’in hayati yoklukla ip ipedir. Ye$ilada dergisini de pikarirken 
ayni yokluklari kat kat ya$ami?tir. Ancak bu derginin pikanlmasinda 
Profesor Dervi? Manizade ve Tiirkiye’de ya$ayan Kibnsli Tiirklerin 
destegini unutmamak lazimdir. Ye$ilada dergisini Karagil farkli tilkelerde 
yafayan Turklere gflndererek Kibns’taki davanm tamtilmasma 
pali§mi§tir. Dogrusu Karagil’in bu gayreti davanm tanitilmasmda biiyiik 
rol oynami§tir. Burada hemen belirtmek gerek, 1950 yilina dek yam 
ba§imizda bulunan Tiirkiye dahi Kibns Tiirkiintin davasini pek bilmezdi. 
Bizim ku$ak bunu pok iyi hatirlayacaktir. 1950’li yillarda Demokrat 
Parti’nin iktidarda oldugu donemde zamanm Di§i?leri Bakam Profesor 
Fuat Koprulii’niin “Bizim Kibns davasi diye bir davamiz yoktur” 
?eklindeki talihsiz beyanatim pogumuz pok iyi ammsamaktadir. Ozellikle 
soz konusu beyanattan sonra Htirriyet gazetesinde Sedat Simavi’nin 
Di§i§leri Bakam Profesor Fuat Kopriilti’ye nasil veryansin ettigini de 
bizim ku$ak gayet iyi ammsamaktadir. ProfesorKopriilii bu yazisindan 
dolayi Simavi’yi mahkemeye veririr. Sedat Simavi o donemde “Ne mutlu 
ki K ibns’in Turk oldugunu ispat etmek bana nasip olacak” diyerek 
davaya biiyiik destek olmu§tur. Nevzat Karagil, Sedat Simavi’nin bu 
soylemini sik sik her yerde vurgulayarak davanm gtindemde kalmasini 
saglamaya pali^iyordu.

Nevzat Karagil Flukuk Fakiiltesi’nden mezun olduktan sonra Barrister- 
at-Law iinvamm alabilmek ipin ingiltere’ye gitti. Ancak Turk 
vatanda§ligmda oldugu ipin okula kayit yaptirmakta pok zorlandi. Bu 
arada ingiltere’de kurulan Tiirk Cemiyeti’nin ba$kanligina getirildi. 
Ancak insanlann birbirlerini pekememelerine bagli olarak, Karagil’in 
tabiyete bagli olarak “Tiirk Cemiyeti’nin ba§kanligmi yapamaz” 
dedikodulan sonucunda, ingiltere’de kali? vizesi onanmayarak Nevzat 
ingiltere’den surgiin edildi.

Karagil yaymladigi Yeqilada dergisinde Kibris davasmm yam sira 
Tiirk-Yunan ili?kilerini enine boyuna tarti§tigi ipin kendisinin 
Yunanistan’a girigi de yasaklanmi?ti. Yeqilada dergisi yamnda 
yaymladigi Bati Trakya dergisi de Bati Trakya’daki Tiirkleri 
savundugundan ve onlarm sorunlarmi dile getirdiginden Yunanhlann pok 
biiyuk tepkisine neden olmu§ ve Yunanistan’a giri§i omiir boyu 
yasaklanmi§ti. Karagil aym zamanda Bulgaristan ipin de yasakliydi. 
(piinkii yazilan bu bolgedeki Tiirklerin sorunlan ile yakindan ilgiliydi. 
Nitekim 1960 Antla§malan yapilmadan once istanbul Kiiltiir Cemiyeti 
adina Londra-Ziirih Antla§malanni izlemek iizere rahmetli Burhan 
Nalbantoglu ile birlikte trenle Londra’ya giderken Yunanistan’da yasakli 
oldugundan seyahatine izin verilmedi. Rahmetli Nalbantoglu seyahate
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devam ederken, Karagil Turkiye’ye geri doniip farkli kanallardan 
Ingiltere’ye gitmeyi ba§ardi. Karagil Bulgaristan’da da yasakliydi. Ama 
sirf tutuklamp sesini duyurmak igin Bulgaristan’a gider ve tutuklamr. 
Orada kendini hapsedenlere Turk-Bulgar dostlugunu Z igofle birlikte 
kurdugunu soyler soylemez tutuklulugunun da kaldirildigmi goriiyoruz.

Karagil, bir evliya misali Tiirk bulunan farkli ulkelere bir §ekilde 
seyahat etmi§ ve orada ya^ayan Tiirklerin sorunlanm hep dile getirmi^tir. 
Bu seyahatlerde Kibns davasmi dijardaki Tiirklere anlatmiftir. Hig 
unutamayacagim bir animi da burada anlatmak isterim. Dirlik Dayi diye 
bir hirdavatgmin yanmda gali^an Irakli bir Tiirk miihendisin bir ortamda 
Irak’taki Tiirkmenlerden bahsettigini duyan Nevzat, Irak’taki Tiirklerin 
durumunun gok iyi oldugunu belirli isimleri siralayarak miihendise 
anlatti. Ertesi giin miihendis arkada§ bana gelerek Nevzat’m konuya gok 
hakim oldugunu bildirdi. Gergekten de Nevzat, yurt diijinda yajayan 
Tiirklerin durumunu gok iyi tahlil ediyor ve biliyordu.

Karagil, Turkiye’ye gog eden Tiirklerin Kibns’ta biraktigi mallarla 
ilgili epey ugra^ vermi§ birisidir. Mesela ben Mehmetgik’liyim ve 
buradan Tiirkiye’de Yenicekoy'e yerle^en gok sayida Kibnsli Turk 
vardir. Nevzat Karagil bu insanlann vekaletlerini alarak onlarin mallarmi 
satar, ya da satm alir; paralanm bu insanlara gotiirup verirdi.

Karagil Ba^hakim Zeka Bey’e hayran biriydi. Her ortamda Zeka Bey’in 
gok iyi bir hukukgu oldugunu ve Tiirk toplumuna liderlik edebilecek 
nitelikte biri oldugunu soylerdi. Bu baglamda da bir donem Zeka Bey’in 
Cumhurba§kanhgi vekilligine aday gosterilmesi igin gok biiyiik bir ugraj 
verdigi bilinmektedir.

Nevzat Karagil’in giineydeki mallarma kar^ihk puanlan vardi. Bu 
puanlara kar^ihk iskan Bakanhgi’ndan kendine bir yer tahsisi igin benden 
ilgilenmemi rica etti. Verilecek olan bu yere bir kiitiiphane yaptirmak en 
biiyiik hayallerinden biriydi. Bu kiitiiphanenin isminin de Nevzat Karagil 
olmasi hayalinin bir pargasim olu^turuyordu. Bu kiituphaneye kendi 
kiitiiphanesini de ta$iyacakti. Ben Karagil’in puanlanm zamanm iskan 
Bakam’na ilettim ama herhangi bir sonug ahnamadi. Karagil’in en biiyiik 
sikintisi Tiirkiye’deki kiitiiphanesini Kibns’a ta$imakti. Bildiginiz gibi 
vefatindan kisa bir siire once kiitiiphanesini Nevzat Karagil, Dogu 
Akdeniz Oniversitesi’ne bagi$lami$tir.

Karagil K ibns’a her tiirlii yardimin yapihnasini talep eden biriydi. 
Karagil bu yardimlarm sadece Kibris Tiirklerine degil, Londra’da 
ya$ayan Ttirklere de yapilmasinm gerekliligine dikkat gekiyordu.

Karagil’i en son 26.7.1999 tarihinde istanbul $i§li’deki evinde ziyaret 
etme §ansma sahip oldum. O tarihte Karagil’e telefon ettik. Telefona e$i 
gikti ve bize saat 12.00’ye randevu verdi. Ancak bu saatte diyaliz 
makinesine baglandigindan onu goremedik. Bu arada Karagil’in iki kizi
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vardir. Hanimi emekli ogretim iiyesi, kimya dopentidir. Hanimefendi bizi 
90k iyi kar§iladi. Karagil hanimi ile ilgili olarak hep “Benim hanim 
doktorlann hocasidir” dedigini hatirliyorum. E§iyle kar§ila$inca bunu 
animsadim. E§i de bize bu bulu§mada Dr. Kaya Bekiroglu ve Ali Atun’un 
ogrencileri oldugunu soyledi. Hanimefendi ya§lanmi§ti. Bir de kaza 
ge9irdiginden yuriimekte zorlamyordu.

Karagil ile ilgili soylenebilecek daha 90k soz vardir. Ancak ozetle 
soylemek gerekirse, Kibns ve Turkliik davasma goniil vermi§, her tiirlii 
tehlikeyi goze alarak bu dava ipin elinden geleni yapmi§, K ibns’in 
yeti§tirdigi onemli bir siyasi simadir. Her zaman hatirlanmasi gereken bir 
vatanseverdir. Kendisini rahmetle amyorum.
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Mehmet Zeka Bey’e Ait Fotograflar

Mehmet Zeka Bey, polis denetlemesinde

Avrupa Insan Haklan Mahkemesi’nin hakimleri
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Iz B irakm if K ibnsli Turkler -  3
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i:  Biraknus K ibnsli Tiirkler 3
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Fotograflar

Tiirk i^leri K.omisyonu’nda Zeka Bey ve M. Salahatlin Bey. Soldan, Rauf Raif 
Denkta§, Faiz Kaymak, A. Perdev, Avukat Fadil Korkut, M. Dana Efendi, Subhi 

Kenan, Kadizade Burhan Bey; ark; da Oktay Feridun
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Folograflar

Hamidiye Vapuru K ibns’ta (Haziran 1938) Zeka Bey, gemi subaylariyla 
Magusa George Hotel’de
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Yuksek Mahkeme, Kaza Mahkemesi yargiplari ve avukatlar dahil tiim adalet
mensuplari
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Iz B irakm if K ibnsli Tiirkler -  3
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Zeka Bey Karde§ Ocagi’nda. Sol ba§ta: Baha Bey, Zeka B ey’in sol yanmda 

Necmi Sakib Bodamyalizade

Strazburg’da hakimlerle sohbet esnasmda
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Starzburg’da toplanti esnasinda
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Fadil Niyazi Korkut’a Ait Fotograflar

Fadil Bey ($ubat, 1907)

Fadil Bey (5 Fyliil 191!)
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h  Birakmi$ K ibnsh  Turkler - 3

Fazil Ptilumer, Fadil Niyazi Korkut, Dr. Fazil Kiipiik, Ibrahim Orhan bir
kokteylde

Karde§ O cagi’nda milli birlik ve KATAK’in birle§tirilmesi ipin yapilan toplanti
(1949)
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Oturan erkekler: Sagdan I. Fevzi Akarsu (fotograffi), sagdan 2. Orhan Bey 
(Baytar), sagdan 3. Ahmet, sagdan 4. Liitfi Bey, sagdan 5. Ahmet £avu?puk 
(Tapudan). Oturan bayanlar: Sagdan 1. Mumine (Fevzi Akarsifnun hanimi), 
sagdan 2. Vedia Barut. sagdan 3. Emine (Avukat Fadil’m hanimi), sagdan 4. 
Tiirkan Hamm (Selim Sirn’nm kizi), sagdan 7. Muazzez, sagdan 8, Nerimau 
(Vedia Barut’un ablasi). Ayaktaki erkekler (oturanlar bir iist sira): Sagdan i. 

Mutetti j Fikri. sagdan 2. Ogretmen Selpuk, sagdan 3, Zeki Hoca (sankli olan), 
•sagdan 5. Di? doktoru Saffcl (Vedia Barut un licmer, iistu). Duran iic kiz: Sagdan

1, Bedia, soldan 1. Beria (Soz gazetesinin vahibinin ki/.lan), ortadaki Mclehat. 
Ayakta duran ortadaki kizm ustii: Raii’Bey (Denkla$'tn babasi, biyikli bey), 
Yagci Ahmet (Arasta'da pah§an helvaci, beyaz saph bey), Avukat Fadil (di§ 

doktoru Saffet'in oin/unu tutan)
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Kendisinm de rcl aldigi "Balkan'da A! Kan” oyunundati goriintu
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Iz  Birakmi$ Kibrisli Tiirkler -  3

Fadil B ey’in son fotograflarindan biri (kizi Dolun Ali Riza ve oglu Niyazi F.
Korkut’la birlikte)

-Dolun Ali Riza Hamm’in Albiimiinden-
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O sm an O rek’e A it Fotograflar

Sir Hughfoots (Eyliil, 1957)

133



Birakmi? K ibnsli Tiirkler - 3
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Fotograflar

Osman Orek, Ba^bakan iken kurmu$ oldugu kabine

Osman Orek, Tiirkiye Cumhuriyeti Ba§bakam Biilent Ecevit ve Di?i§leri Bakam 
Turhan Gilne? ile birlikte
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iz  B tra k n u f K ih n s h  T iirkler - i

Ilindistan Biiyukclciligrndcki resepsiyonda
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Osman Orek’in Tiirk A layi’ndaki konujmasi

Kibns Cumhuriyeti doneminde Di§i§leri ve Savunma Bakam Osman Orek’in 
Amerikan 6. Filosu onuruna (,'aglayan’da diizenlemiij oldugu resepsiyon
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iz  Birakmnf K ibnsli Tiirkler ■ 3

1965 yilinda N ew  York’taki temaslar sirasinda
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Resmi Almanya ziyareti
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II

Osman Orek, Meclis Ba?kani iken
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Nevzat K aragiPe A it Fotograflar

Hasan Nevzat (1935)

Hasan, annesi Cemile ve babasi Huseyin Kara Halil ile birlikte
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iz  Birakmiij K ibnsli Tiirkler i

Hasan Nevzat, Kemal Deniz ile birlikte bir toplantida

1

Hasan Nevzat, Ovgoroz (Ergazi) koyundc berber Ahmet §ukruoglu ile birlikte
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Hasan’in, Mersin Ortaokulu’ndan 1939 yilinda aldigi diplomasi

Hasan Nevzat (1942)
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Iz Btrakmis K ihnsh  Tiirk/tr

Istanbul’da okuyan Kibrisli iiniversite ogrencileri: iglerinden bazilarimn isimleri: 
Mehmet Miisevvitoglu, Osman Orek, Husnu Feridun, Ali Atun, Oguz Veli. A. 

M. Berberoglu, Ali Niyazi Fikret, Kenan Umar, Hasan Nihad, Kelami Atun, Arif 
Kiifi, Burhan Nalbantoglu, Zekai Ere?. Masada oturanlar: Nevzat Karagil ile 

D09. Dr. Dervis Manizade

Nevzat, avukat yazihanesinde Yesilada cildini incelerken
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iz  B irakm if K ibnsli Tiirkler - 3

Sim  Bellioglu ile Nevzat Karagil
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Bir Londra resmi: Soldan saga: Nevzat Karagil, Necati Sager, Kelami Atun, 
N evzat’in kizkarde§i Tevhide, Ibrahim Taijkent

Nevzat Karagil, Sezai Tiirke§ ile birlikte
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iz  B irakm if Kibrish Turkler - 3

Nevzat, Behpet Kemal Caglar jie birlikte

N evzat’m evlilik  resmi - Ord. Prof. §emsettin Giinaltay (Turkiye Cumhuriyeti 
eski ba^bakam) N evzat’m §ahidi. Hakim Sitki §efkatlioglu Radiyc Cindi’nin

§ahidi

148



Fotograflar
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Kibns Turktur Komitesi Bajkani Nevzat Karagil basin toplantisinda. Yanmdaki 
ki§i komite iiyelerinden HUsamettin Canozturk

Nevzat Karagil dava arkadasjlari ile birlikte CHP Genel Bafjkani Ismet Inonii’yu 
ziyaret ederek K ibns’in son durumunu anlatmi^ti (1952)
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Iz Birakmif Kibrisli Tiirkler -  3
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